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Проект„Компетентна и ефективна държавна администрация в Изпълнителна агенция по лекарствата“, ДБФП № А132264/13.05.2014 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
17
Образец № 1
ДО
Изпълнителна Агенция по Лекарствата
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет:
„Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране”
и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” Излишната обособена позиция се изтрива
Настоящата оферта е подадена от:
............................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
с адрес: гр. .................................... ул. ......................................................................., № …....., тел.: ........................., факс: ......................................, e-mail: ...........................................................
с ЕИК (код по БУЛСТАТ) …………………….., съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и подписано от ........................................................................................................, в качеството му на: .....................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (публична покана) с предмет: 
„Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” Излишната обособена позиция се изтрива
при условията, обявени в поканата и документацията, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Декларираме, че 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 и условности.
Дата ........................		ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

Образец № 2

списък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТАИзлишните редове се изтриват. Списъкът следва да съдържа само приложените в офертата документи.


за участие обществена поръчка по реда на глава 8а  от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език”



№
Съдържание
1
Оферта - Образец № 1 
2
Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2
3
Административни сведения за участника, подписани от участника - Образец № 3
4
Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията се представя ЕИК за юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност
5
Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП – Образец № 4
6
Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал.2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 5
7
Декларация за участие на подизпълнител – Образец № 6
8
Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец № 7
9
Справка-списък на изпълнените обучения/договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 приключили календарни години – Образец № 8, придружена с референции за добро изпълнение /за обособена позиция 1/
10
Справка-списък на договори за обучение по английски език, изпълнени през последните 3 години – Образец № 8а, придружена с референции за добро изпълнение /за обособена позиция 2/
11
Автобиографии на предложените експерти - Образец № 9
12
Декларации от ключовите експерти - Образец № 10
13
Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на всяко от лицата (експертите), в това число дипломи, сертификати, удостоверения за придобити допълнителни умения, референции и др.
14
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец № 11
15
Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата в случай че нямат представителни функции
16
Споразумение за създаване на обединение – оригинал или нотариално заверено копие, ако е приложимо
17
Други документи и доказателства по преценка на кандидата
18
Техническо предложение на участника – Образец № 12
19
Ценова оферта на участника  – Образец № 13

Дата: ..............................                                                 ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
Образец  № 3
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И    С В Е Д Е Н И Я
Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>

1. Наименование на участника ..........................................................................................
ЕИК:.................................................................
2. Координати:
    Адрес: ..............................................................................................................................
    Телефон: ......................................................
    Факс: ............................................................
    Е-mail: ..........................................................

3. Лице, представляващо участника: ...............................................................................
                                  (трите имена)
    ........................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
    ........................................................................................................................................
(длъжност)

4. Лице за контакти: .........................................................................................................
(трите имена)

    ........................................................................
(длъжност)

 5. Телефон/факс/ е-mail: .....................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ..............................                                                  ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
Образец № 4
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл.47, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: ........................................................................................................ с
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на .........................., 
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) .....................................................................
тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................
(длъжност)
на .........................................................................................................................................,
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
          	2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
3. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата ..............................                                             Декларатор: ................................
                                                                                                                   /подпис /
Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица. 		                                 
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите. 
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 1, т. 2 и т. 3 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно:               
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1-7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.  



Образец № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал.2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................с
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ...................., 
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с)................................................................
..............................................................................................................................................,
тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................
(длъжност)
на ..........................................................................................................................................
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.
Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не е намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
Представляваното от мен юридическо лице:
	не е в открито производство по несъстоятелност; 
	не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 

не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове /ако е чуждестранно лице/;
неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
Представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; няма допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
Представляваното от мен юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от ЗПУКИ.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.



Дата ..............................                                                  Декларатор: ................................
                                                                                                                   /подпис /


Забележка: 
Декларацията се подписва лично от посочените лица. 		                                 
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.             
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват /чл. 47, ал. 6 от ЗОП/








Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
 Долуподписаният/ата/ ............................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: .............................., притежаващ л.к. № ..........................., издадена на ....................., от ................................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................, община ......................., област ...................................., ул. .............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ..... тел. ......................................., факс ......................................., е-mail ......................................., в качеството си на....................................................................................................................., 
(длъжност)
на..................................................................................................................ЕИК.........................
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изпълнение на поръчката ....…………...... ................…….подизпълнители.
                      (ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнител с посочен ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на подизпълнителя (когато е приложимо)
Видове услуги, които ще изпълнява
% дял на участие при изпълнение на обществената поръчка;



 (избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя). 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………....                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………………………..


Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
Долуподписаният/ата/ .............................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ..............................., притежаващ л.к. № ........................., издадена на ......................, 
от .........................., с постоянен адрес: гр.(с) ............................, община ..............................,
област ........................................, ул. ......................................................, бл. ........., ет. ..........,
тел.................................., факс......................................., е-mail ...............................................,

в качеството си на ..................................................................................................,
(длъжност)

на .....................................................................................................ЕИК......................................,
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласието на представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител на ..........................................................................................................................................................
/наименование на участника/
в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>

Дата..............................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................








Образец № 8
 
Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
СПРАВКА-СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОБУЧЕНИЯ/ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ УЧАСТНИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
   
№
по 
ред
Предмет на обучението
Договор 
/№ дата, възложител – ако е приложимо/
Стойност на договора
в лв. без ДДС
/ако е приложимо/
Срок за изпълнение 
(начална и крайна дата)
Дял на участие %














*В зависимост от броя на сключените и изпълнени договори за последните три години, участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица. Последната колона се попълва само от участник/обединение.
За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... / ……………. / броя препоръки за добро изпълнение.


Дата ..............................                                           ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................








Образец № 8а 
Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана)  с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
СПРАВКА-СПИСЪК НА ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ УЧАСТНИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
   
№
по 
ред
Предмет на договора
Договор 
/№ дата, възложител/
Стойност на договора
в лв. без ДДС
Срок за изпълнение 
(начална и крайна дата)
Дял на участие %




















*В зависимост от броя на сключените и изпълнени договори за последните три години, участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица. Последната колона се попълва само от участник обединение.
За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... / ……………. / броя броя препоръки за добро изпълнение.


Дата ..............................                                           ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................









Образец № 9

АВТОБИОГРАФИЯ
____________________________________________________
(позиция на лицето в експертния екип съобразно офертата)
1.	Фамилия:	
2.	Име:	
3.	Дата на раждане:	
4.	Националност:	
5.	Семейно положение:	
6.	Образование:
	
Учебно заведение
(От дата – до дата)
Получени степен(и) или диплома(и):





7.	Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1-отлично; 5-слабо)

Език
Четене
Говоримо
Писмено

















8.	Членство в професионални организации:
9.	Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)
10.	Понастоящем заемана длъжност:	
11.	Трудов стаж във фирмата:	
12.	Основни квалификации: (свързани с проекта)
13.	Професионален опит 
От дата – до дата 
Място

Фирма (Работодател)
Заемана длъжност
Описание на извършваната работа





















14.	Специфичен професионален опит
От дата – до дата 
Проект/Обект

Заемана длъжност
Описание на извършваната работа













Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)
Документи, доказващи горните обстоятелства:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

Дата: __________				Подпис на експерта: _____________






Образец  № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният /ата/: .................................................................................................................
                                                              (собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ........................, издадена на ................................., 
от .............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община .........................., област ................................., ул. ................................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........, в качеството си на ..........................................................................................................................
               (позиция)
Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
ДЕКЛАРИРАМ, че
1. съм на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми;
2. се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя;
3. се задължавам да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;
4.  заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;
5. разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Дата: __________ г. 		                           	Подпис: _____________

Образец № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният /ата/: .................................................................................................................
                                                              (собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ......................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на ............................, 
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ..............................,
област ................................., ул. ................................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ........,
в качеството си на ....................................................................................................
               (длъжност)
на участник: .................................................................................................EИК.............................
(наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че
приемам условията на проекта на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................                                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
                                                                                                             
       





Образец № 12 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
От.....................................................................................................................................................
/изписва се наименованието  на участника/
с  ЕИК..........................., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Представлявано от .........................................................................................................................
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или  Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
1. Предложение за изпълнение на поръчката
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Срок за реализиране на дейностите по организиране и провеждане на обученията
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Методология за провеждане на обученията
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Управление и контрол при реализиране на дейностите
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.
Дата.…………………..					ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
Образец № 13 
Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител  за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност” и „Стратегическо планиране” и/или  Обособена позиция 2: „Обучение по английски език” <излишното се изтрива>
От.....................................................................................................................................................
/изписва се наименованието  на участника/
с  ЕИК..........................., със седалище и адрес на управление: ……………………………….................
представлявано от .........................................................................................................................
Уважаеми Госпожи и Господа,
Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия - За изпълнението на поръчката предлагам обща цена в размер на ....................... (................................) лв. без ДДС, в т.ч.:
Обособена позиция 1 
Дейност 1. Обучение по ключова компетентност «Работа в екип и екипна ефективност» – .......... лв. без ДДС (............... лв. с ДДС). 
Дейност 2. Обучение по ключова компетентност «Стратегическо планиране» – ............... лв. без ДДС (.................. лв. с ДДС). 
Обособена позиция 2Излишното се изтрива
Обучение по английски език –...................лв. без ДДС (.................. лв. с ДДС) 
Декларирам, че предлаганата цена за извършване на услугата е в лева без ДДС и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на обществената поръчка.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни от датата на отваряне на офертата.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Дата.…………………..					ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….


