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Инвестира във вашето бъдеще! 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на  Европейския социален фонд. „Костов - 69“ ЕООД носи 

цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме 

като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

 

 
ДО  

„Костов - 69“ ЕООД  

гр. Пловдив, п.к. 4000,  

бул. „Източен“ № 80А 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на Министерския съвет 

от 20 май 2014 г. 

  
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________.  

 

 

УВАЖАЕМА /ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ, 

 

Във връзка с публична покана № 2 от дата 24.07.2014 г., Ви представяме нашата 

оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на 

Министерския съвет от 20 май 2014 г. с предмет:  

Обособена позиция 1: „Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS 

OHSAS 18001:2007“ 

Обособена позиция 2: „Обучение на служителите във връзка с нововъведения стандарт за 

здравословни и безопасни условия на труд от обучаваща организация“  
 (наименование на предмета на процедурата) 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.  

 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента 

както следва: 

№ 

Пълно описание на предмета на 

поръчката от страна на 

бенефициента  

Коли-

чест-во 

Бр. 

Пълно описание на предмета 

на поръчката от страна на 

кандидата 

Коли-

чест-

во 

Бр. 
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1 Обособена позиция 1: 

„Внедряване на стандарт за здраве 

и безопасност при работа BS 

OHSAS 18001:2007“ 
Разработването и внедряването на 

СУЗБУТ, съгласно международен 

стандарт OHSAS 18001:2007, трябва да 

включва следните основни етапи и 

дейности: 

Етап: Диагностичен доклад  

В рамките на етапа е необходимо да 

бъде извършен предварителен оглед 

и събрана информация за текущите 

работни условия и основни процеси 

във фирмата. Да бъде направен одит 

на съществуваща документация по 

ЗБУТ (включително и преглед на 

актуалността на оценката на риска 

на работното място), както и на 

контрола по осигуряване на здраве и 

безопасност при работа.  

Етапът да завършва с доклад за 

резултатите: обща оценка за 

ефективността на управление, 

несъответствия спрямо клаузите на 

стандарт OHSAS 18001:2007, 

констатации и препоръки, 

предложение за подходяща 

структура на документацията на 

СУЗБУТ (набор от взаимосвързани 

документи: наръчник, процедури, 

инструкции, правила и документи). 

Етап: Разработване на СУЗБУТ  

Консултантът в партньорство с 

представители на бенефициента да 

идентифицира всички дейности на 

предприятието, оказващи влияние 

на ЗБУТ. Опорни точки за 

разработването на системата да 

бъдат:  

- Структура и отговорности; 

- Обучение и компетенции; 

- Идентифициране на опасностите и 

оценка на риска; 

- Комуникация и консултации; 

- Реакция при спешни случаи и 

извънредни ситуации; 

1   
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- Управление на инциденти, 

злополуки, несъответствия; 

- Оперативен контрол; 

- Мониторинг на изпълнението; 

- Управление на документи и 

записи. 

На тази основа, консултантът трябва 

да разработи документацията на 

СУЗБУТ (политика, процедури, 

наръчник, програми и др.). 

Разработените документи да се 

дискутират и съгласуват с 

ръководството на фирмата.   

Етапът да завършва с предложение 

към фирмата за предварително 

одобрение и пробно  въвеждане на 

разработените документи на 

системата. 

Етап: Въвеждане на системата 

На този етап е необходимо 

консултантът да съдейства на 

фирмата в практическото 

приложение на разработените в 

предишната фаза документи. По 

време на въвеждането и тестването 

на системата, консултантът трябва 

да прави подобрения и допълнения в 

документите и да дискутира 

предложени от ръководството и 

служители промени. Етапът да 

включва извършване на краен 

вътрешен одит на внедрената 

СУЗБУТ. 

Консултантът да съдейства на 

ръководството на фирмата при 

крайния преглед на внедрената 

система и декларира готовност за 

сертификация.  

Етапът да завършва с внедрена и 

работеща СУЗБУТ, готова за 

сертифициране от оторизиран 

сертифициращ орган.  

Кандидатът се ангажира да 

отстранява несъответствия, 

възникнали в хода на провеждането 

на одити на етап 1 и етап 2 при 

сертифициране на внедрения 
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стандарт за здраве и безопасност 

при работа BS OHSAS 18001:2007, в 

предложен от него срок - предмет на 

оценка. 

2 Обособена позиция 2: „Обучение 

на служителите във връзка с 

нововъведения стандарт за 

здравословни и безопасни условия 

на труд от обучаваща организация“ 

Обучение на служителите на 

„Костов - 69“ ЕООД в пряка връзка 

с внедрения по обособена позиция 1 

стандарт за здравословни и 

безопасни условия на труд OHSAS 

18001:2007,  със следните теми: 

1. Параметри и изисквания на 

стандарта OHSAS 18001:2007 - 4 

часа; 

2. Условия за въвеждане на СУЗБУТ 

във фирмата – 8 часа; 

3. Видове документи изискуеми по 

стандарта – Наръчник, процедури, 

правила за използването им – 8 часа; 

4. Вътрешни одити, одитори - 

подготовка, организация, 

провеждане и документиране на 

вътрешните одити – 6 часа; 

5. Коригиращи и превантивни 

действия. Видове несъответствия, 

начини за отстраняването им – 8 

часа; 

6. Безопасни и здравословни 

условия на труд според стандарта – 

6 часа; 

7. Как моята лична безопасност 

зависи от самия мен и как да се 

науча да спазвам изискванията на 

стандарта? – 4 часа; 

8. Психологични основи и 

превенция на риска според 

изискванията на стандарта. - 2 часа. 

 

Обучението се отнася за 17 

служители на «Костов - 69» ЕООД, 

заети на следните длъжности: 

Управител, Дърводелец - мебелист, 

Отчетник счетоводство, Тапицер, 

1   
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Шивач, Производител мебели, 

Производител на матраци, Продавач 

– консултант. 

Обучението следва да бъде 

извършено в рамките на 46 учебни 

часа. 

Програмата на обученията следва да 

бъде изпълнена по разработен от 

кандидата график, който след 

сключване на договора ще бъде 

утвърден от работодателя, с описани 

брой на групите и имена на 

обучаемите. 
(посочва се пълно описание на артикулите който се 

предлагат за доставката/ пълно описание  и всички 
изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР 

или КСС в случай на строително ремонтни работи)   

 

2. Ценово предложение: 

 

№ 
Пълно описание на предмета на поръчката от 

страна на кандидата  

Количество 

Бр. 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

Общо цена 

в лева без 

ДДС 

1 Обособена позиция 1: „Внедряване на 

стандарт за здраве и безопасност при работа 

BS OHSAS 18001:2007“ 
(посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за 

доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата 
услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни 

работи)   

1   

2 Обособена позиция 2: „Обучение на 

служителите във връзка с нововъведения 

стандарт за здравословни и безопасни условия 

на труд от обучаваща организация“ 
(посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за 
доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата 

услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни 

работи)   

1   

 Обща стойност  
 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и 

обхват.   

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в 

пълно съответствие с гореописаната оферта. 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:  

 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________ 



 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0246-C0001 

„Подобряване условията на труд в „Костов-69“ ЕООД“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

ПМС 118/20.05.2014 форма на оферта 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на  Европейския социален фонд. „Костов - 69“ ЕООД носи 

цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме 

като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

6 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 
(за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 

задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната  цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

3. Срок на изпълнение за обособена позиция 1„Внедряване на стандарт за здраве и 

безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007“: ……….. работни дни; 

4. Срок за отстраняване на несъответствия, възникнали в хода на провеждането на одити 

на етап 1 и етап 2 при сертифициране на внедрения стандарт за здраве и безопасност 

при работа BS OHSAS 18001:2007, за обособена позиция 1 „Внедряване на стандарт 

за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007“: ……… работни дни. 

5. Декларирам, че съм запознат и приемам следното: 

I. „Срок за отстраняване на несъответствия, възникнали в хода на провеждането на 

одити на етап 1 и етап 2 при сертифициране на внедрения стандарт за здраве и 

безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007“ е предложеното от мен време, след 

изпълнение на договора, в което ще имам ангажимент да отстраня несъответствия 

(включително потенциални несъответствия на етап 1 на сертификационния одит), 

констатирани по сертификацията на внедрения стандарт за здраве и безопасност при 

работа BS OHSAS 18001:2007. 

II. Констатираните несъответствия могат да бъдат:  

1. Определение за Несъответствие – неизпълнение на изискване 

Несъответствията са в резултат от направените наблюдения по време на одита. 

2. Видове несъответствия: 

2.1. Несъществено несъответствие – несъответствие, което не влияе върху 

ефективното функциониране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS 

OHSAS 18001:2007 и може да бъде отстранено в кратък срок 

2.2. Съществено несъответствие – несъответствие, което влияе върху ефективното 

функциониране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 

18001:2007 и изисква повторен одит на цялата система за производствен контрол или 

на части от нея. 

2.3. Потенциално несъответствие – забележка, направена по време на етап 1 на 

сертификационния одит на стандарта за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 

18001:2007, която, ако не бъде отстранена своевременно може да бъде докладвана 

като несъответствие на етап 2 на сертификационния одит. 

III. Съблюдаването на предложения срок и извършената работа след изпълнение на 

договора се документира посредством констативен протокол. 

6. Срок на изпълнение за обособена позиция 2 „Обучение на служителите във връзка с 

нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд от обучаваща 

организация“: ……….. работни дни; 

7. Валидност на офертата: 180 дни от крайния срок за получаване на оферти. 
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цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме 

като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

8. Начин на плащане: 

за обособена позиция 1:  

Плащането се извършва в национална валута по банков път с платежно нареждане по 

сметка на Изпълнителя, както следва:  

Първа вноска: 80% от стойността на услугата за обособена позиция 1 след предаване 

на документацията, подписване на ППП за извършената услуга и издадена оригинална 

фактура; 

Окончателно плащане: 20% от стойността на услугата за обособена позиция 1 след 

получаване на сертификат от акредитирана сертификационна организация и издадена 

оригинална фактура. 

 

за обособена позиция 2:  

Плащането се извършва в национална валута по банков път с платежно нареждане по 

сметка на Изпълнителя, както следва:  

Първа вноска: 50% от стойността на услугата за обособена позиция 2, до 10 работни 

дни след подписване на ППП за извършената услуга за обособена позиция 1 и 

издадена оригинална фактура; 

Окончателно плащане: 50% от стойността на услугата за обособена позиция 2 след 

подписване на ППП за извършената услуга за обособена позиция 2 и издадена 

оригинална фактура. 

9. Други изисквания и условия:  

Декларирам, че във фактурите, издавани от мен, в качеството ми на изпълнител, ще 

бъде упоменат номера на ДБФП и наименованието на проекта по ОП РЧР. Ако това 

не е възможно поради недостиг на символи, това ще се направи по подходящ начин 

под фактурата (извън полето ѝ) или на гърба на фактурата, без да се нарушава 

целостта ѝ и без да се правят добавки. 

 (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя) 

10. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме 

11. Приложения към офертата 

      изреждат се всички приложения към оферта  

11.1   

11.2  

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

                    (име и фамилия) 

___________________________________________ 

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата) 

  


