
  
 

 
Приложение 1.2 

ДО  
 «ЕВРО-АЛИАНС» ООД 

(Бенефициент- наименование) 
гр. Пловдив 4003, ул. „Самара“ № 13 

 (Адрес на бенефициента) 
 
 

О Ф Е Р Т А 
 
 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 
за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Настаняване и изхранване за обучаеми в ЕВРО-АЛИАНС ООД лица“ с ОП2: 
„Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица“. 

 (наименование на предмета на процедурата) 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  
„Настаняване и изхранване за обучаеми в ЕВРО-АЛИАНС ООД лица с ОП2: 

„Осигуряване на обяд, вечеря и кафе-паузи на обучаеми лица“ 
 (наименование на предмета на процедурата) 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 
от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 
за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок. 

 
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 
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Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 
 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 
 

Изисквания и условия на 
„ЕВРО-АЛИАНС“ ООД                    
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 
Марка/модел/производител/тех-нически 
характеристики 

Забележк
а 

Изисквания към изпълнението и 
качеството на услугите. 
 
А. Минимални изисквания 
1. Доставка на услуга за осигуряване на*: 

− 5 220 броя обеди в гр. Пловдив 
− 4 560 броя вечери в гр. Пловдив 
− 10 020 броя кафе-паузи в гр. Пловдив 

* Промени в доставката на услугата са 
допустими при необходимост, възникнала 
по време на изпълнението проект № 
BG06RDNP001-1.001-0031 „Професионални 
обучения от „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД“.  
2. Изпълнителят гарантира, че в 

определените по график от Възложителя 
часове за обеди, вечери и кафе паузи, в 
помещението няма да се допускат други 
посетители и ще се спазват всички 
предвидени мерки за безопасност срещу 
COVID-19. 

3. Изхранването следва да бъде в 
радиус до 500 метра от мястото на 
провеждане на обученията – гр. 
Пловдив, ул. „Самара“ №13, което 
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следва да се удостовери от изпълнителя 
с разпечатка от www.bgmaps.com на 
етап подаване на документи за 
кандидатстване по настоящата 
процедура. 

4. Изпълнителят гарантира постоянна 
наличност от не по-малко от 30 места 
при направена заявка. 

5. Изпълнителят трябва да предложи 
резервация и изхранване на всяка група 
(30 души) в едно място за хранене. Не се 
допуска изхранване на различни места. 

6. При заявка за обяд, вечеря, кафе-
паузи участникът се задължава да 
предостави по ел. поща или на ръка мин. 
2 броя менюта в срок до 30 минути, след 
направена заявка от Възложителя 

7. Участникът трябва да осигури 24 
часово обслужване, като предостави 
дежурна телефонна връзка за 
обслужване при извънредни 
обстоятелства в работни дни, както и в 
извънработно време, почивни и 
празнични дни. 

8. Участникът описва подробно 
организацията на работата си по 
приемането и отговора на заявки на 
Бенефициента в техническото си 
предложение от офертата (приложение 
1.2). 

9. Изпълнителят трябва да даде 
писмено потвърждение за направена 
резервация за обяд и/или вечеря и/или 
кафе паузи по ел. поща и/или входирано 
на ръка, и да достави куверти в срок до 
24 часа, след потвърждение на 
конкретни дати и меню от страна на 
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Бенефициента. 

10. Кафе-паузите са по два пъти на ден 
– една преди обед и една – следобед, в 
часове, съгласувани с Възложителя, 
съгласно предоставена от него програма 
за всеки курс, изготвени съгласно 
изискванията в раздел II, т. 9,  
Приложение А. 

11. Обядите са по един път на ден, в 
часове, съгласувани с Възложителя, 
съгласно предоставена от него програма 
за всеки курс, изготвени съгласно 
изискванията в раздел II, т.10, 
Приложение А. 

12. Вечерите са по един път на ден, в 
часове, съгласувани с Възложителя, 
съгласно  предоставена от него 
програма за всеки курс, изготвено 
съгласно изискванията в раздел II т.11  
Приложение А. 

13. При неизползване на един и/или 
повече куверти, Бенефициентът не 
дължи плащания за същите, независимо 
от направените заявка и резервация. 

 
Б. Допълнителни изисквания, 
предмет на оценката: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
Неприложимо. 

  

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на 
предмета на процедурата (ако е 
приложимо):  
1. Преди всяко плащане, трябва да се 

подписват двустранни приемо-
предавателни протоколи. 
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2. Във всяка издадена фактура по Договора 
за изпълнение трябва да фигурира № на 
договора за БФП на Бенефициента 
BG06RDNP001-1.001-0031. 

 
Изисквания към правата на собственост и 
правата на ползване на интелектуални 
продукти (ако е приложимо). 
Неприложимо. 

  

Изисквания за обучение на персонала на 
бенефициента за експлоатация : 
Неприложимо. 

  

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
Неприложимо. 

  

Други: 
 

  

 
 
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 
вид и обхват, както следва: 
 

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
 
 
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 
 

№ 
Описание на услугите 

 К-во (бр.) 

Единична цена 
в лева/% 

(с изключение на 
процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 
без ДДС (не се 

попълва при извършване 
на периодични доставки) 

Обща цена в лева с 
ДДС  не повече от (не 

се попълва при 
извършване на 

периодични доставки) 

1 
Цена на човек за 1 бр. кафе-

пауза 10 020     

2 Цена на човек за 1 бр. обяд 5 220    
     3 Цена на човек за 1 бр. вечеря 4 560    

 
 
 

Обща стойност в лева с ДДС: …………………….. лв. 
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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 

( описва се) 
 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 
несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  
цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата. 
 

 
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 
1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват); 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се 

изискват); 
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 
подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 
документацията за участие; 
 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
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