
   

                                                     

Проект BG05M9OP001-1.003-0932-C01 „Разкриване на нови и устойчиви работни места в „СТАД“ ООД”, 

финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. 

 

Наименование на проекта: 
„Разкриване на нови и устойчиви работни места в „СТАД“ 

ООД” 

Номер и наименование на 

процедурата за предоставяне 

на безвъзмездна финансова 

помощ: 

BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“ 

Номер на договора:  BG05M9OP001-1.003-0932-C01 от 22.08.2016 г. 

Бенефициент: "Стад" ООД 

Адрес: гр. София, ул. Околовръстен път № 467 

Телефон: 0888714030 

E-mail: hbliznakov@stad.bg  

Лице за контакт: Христо Близнаков – ръководител на проекта 

 
 

Предмет на процедурата: „Професионално обучение на новонаети лица по проект 

"Разкриване на нови и устойчиви работни места в „СТАД“ ООД" 

 

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез 

публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 

160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 

сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за 

безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Прогнозна стойност: 21 375,00 лв. без ДДС 

 

Описание на поръчката: 

Провеждане на теоритично и практическо обучение на 19 лица за придобиване на 

професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен - Техник 

по подемно-транспортна техника с код 525050, специалност подемно-транспортна техника с 

електрозадвижване с код 5250502, в съответствие с изискванията на Закона за професионалното 

образование и обучение (ЗПОО) и с държавните общообразователни изисквания. 

 

Избраният изпълнител ще има следните задължения и отговорности:  

- Да проведе обучение на 19 лица за придобиване на професионална квалификация за 

част от професия по трета квалификационна степен - Техник по подемно-транспортна техника с 

код 525050, специалност подемно-транспортна техника с електрозадвижване с код 5250502 

- Да проведе обучението в съответствие с изискванията на ЗПОО 

- На успешно завършилите обучителния курс лица да издаде документ в съответствие с 

чл. 38, ал. 3 от ЗПОО за завършено професионално обучение за придобиване на квалификация 

по част от професията - Удостоверение за професионално обучение 

- При изготвянето на документите, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, да 

спазва изискванията за визуализация и визуална идентификация съгласно Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

 

 

Изисквания към изпълнителя: 

 

mailto:hbliznakov@stad.bg
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1. Опит в организиране и провеждане на обучения за възрастни за придобиване или 

повишаване на квалификацията в съответствие с изискванията на Закона за 

професионалното образование и обучение (ЗПОО) – През последните 3 години кандидатът 

следва успешно да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен с предмета на 

настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си. 

Изискуеми документи и информация: Списък на изпълнените договори с предмет, сходен с 

предмета на настоящата поръчка – организиране и провеждане на обучения за възрастни за 

придобиване или повишаване на квалификацията в съответствие с изискванията на Закона за 

професионалното образование и обучение (ЗПОО), изпълнени през последните 3 години в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, откъдето да е 

видна следната информация: Възложител, описание на предмета на договора, период на 

изпълнение. 

 

2. Кандидатът следва да притежава активна лицензия, издадена от НАПОО за професията и 

специалността, по която ще се провежде обучението, а именно – Професия “Техник по 

подемно-транспортна техника” с код 525050, специалност Подемно-транспортна техника с 

електрозадвижване с код 5250502. 

Изискуеми документи и информация: Активна лицензия за ЦПО – копие, заверено от 

кандидата (подпис, печат и текст “Вярно с оригинала”). 

 

Допълнителни условия: 

1. Ценовите предложения се подават в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020; 

2. Предложение може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения.  

3. В случай, че кандидатът избере да изпрати ценовото си предложение чрез пощенска или 

друга куриерска услуга, същият следва да осигури получаването му преди изтичането на 

посочения в настоящото съобщение краен срок за получаване на оферти. Оферти, получени 

след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. 

4. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. 

5. Ценовите предложения се изготвят на български език, в български лева без включен  ДДС. 

6. Ценовите предложения и всички документи към тях следва да бъдат подписани от 

официалния представител и подпечатани със свеж печат на кандидата (ако същият 

разполага с такъв) или да са подписани с електронен подпис на официалния представител 

на кандидата. 

 

„СТАД" ООД ще сключи писмен договор за изпълнението на настоящата поръчка с 

определения изпълнител, като договорът ще включва всички елементи от неговото ценово 

предложение, въз основа на които е определен за изпълнител.  

 

Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 11.11.2016 г. 

 

 

09.11.2016 г. 

гр. София     БЕНЕФИЦИЕНТ:  

        Димитър Близнаков 

        Управител на “СТАД” ООД 

 


