ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0448
„Гарантиране на здравето и безопасността при работа
във ФИЛ-КО ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
ПМС 118/27.05.2014

Образец на оферта

ДО
ФИЛ-КО ЕООД

област Пловдив,
гр.Сопот, ул. „Христо Ботев” № 26А

ОФЕРТА
ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на Министерския съвет
от 27 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/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата
оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 118 на
Министерския съвет от 27 май 2014 г. с предмет:
Анализ на моментното състояние и проектиране на организацията на трудовата
дейност във ФИЛ-КО ЕООД
(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

Количество
Бр.

Пълно описание на
предмета на поръчката от
страна на кандидата

Количество
Бр.

Предмет на поръчката: Анализ на
моментното състояние и проектиране
на организацията на трудовата
дейност във ФИЛ-КО ЕООД
Анализът трябва да съдържа най-малко
следните раздели:
І.Въведение;
ІІ.Изложение и анализ;
III.Обосновка за оптимизиране на
работата и нуждата от повишаване и
проектиране на организацията на
трудовата дейност”;
IV. Заключение.
Посочените по-горе раздели трябва да
съдържат
най-малко
следната
информация:
I.Въведение
В тази част трябва да бъдат представени
използваните изходни данни, с цел
описване
на
характеристиките
и
състоянието
на
предприятието
и
организацията на трудовата дейност към
момента,
в
т.ч.:
съдържание
и
характеристики
на
основните
и
спомагателни
трудови
дейности,
използвани
технологии,
използвани
суровини и материали и произвеждани
продукти, работни помещения и работни
места, работно оборудване, съоръжения с
повишена опасност и др; управление на
основните и спомагателните дейности
(планиране, изпълнение, наблюдение и
контрол на изпълнението, анализ и
подобрения),
процедури,
вътрешни
трудови
стандарти
и
документи;
показатели за ефективност на трудовата
дейност; управление на персонала, в т.ч.:
състав,
квалификационна
структура,
здравно състояние, рискови групи,
заплащане,
социално
партньорство,
колективно
трудово
договаряне
и
социални
придобивки,
мотивация;
условията на труд при изпълнение на
основните и спомагателните трудови
дейности, които влияят на качеството и
ефективността на трудовата дейност, вкл.
физични условия (фактори на работната
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среда), изисквания на задачата и трудовия
процес, социални и организационни
фактори - източници на опасности за
безопасността и здравето, основни
рискови фактори, оценки на риска,
средства за колективна защита, лични
предпазни средства
санитарно-битови
условия, травматизъм и заболеваемост и
др.; управление на дейността по
осигуряване на безопасността и здравето
– законови и други изисквания, оценки за
съответствия, документиране, докладване,
информиране и консултиране и др.,
процедури и практики.

II. Изложение и анализ
В раздел II трябва да бъдат описани
силните и слабите страни на организацията
на трудовата дейност и работната среда в
предприятието и ще бъдат определени
елементите на организацията на трудовия
процес и работната среда, които имат
ключово значение за ефективността на
производството и производителността на
труда. Подробно трябва да се анализира и
оцени нивото на организацията и
ефективността на трудовите процеси,
иновациите, управлението на човешките
ресурси, условията на труд, организацията
на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и
документирането и др.

III.Обосновка за оптимизиране на
работата и нуждата от повишаване и
проектиране на организацията на
трудовата дейност
В този раздел трябва да бъдат обосновани и
описани при кои елементи на организацията
на основните и спомагателни дейности има
необходимост от усъвършенстване и
подобрения и какви; подобрения на
условията на труд и други мерки за
повишаване
и
поддържане
на
работоспособността и производителността
на труда и как ще се постигне това; какви
методи и средства ще бъдат използвани за
постигането на целите на проекта.

IV. Заключение:
В раздел „Заключение“ трябва да бъдат
направени изводи за състоянието на
предприятието и организацията на трудовия
процес;
Трябва да бъдат определени приоритетите и
ще бъдат препоръчани
необходимите
действия и съответно необходимите за
всяко от тях ресурси.
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Извършването на анализа е необходимо, с
цел установяване на моментното състояние
на организацията на трудовата дейност, при
необходимост проектиране на нова, за да
може да се създадат необходимите
предпоставки за рационално използване и
организация на трудовите, материалните и
финансови ресурси във фирмата.
Чрез настоящата дейност следва да бъде
установено състоянието и проектирането на
организацията на трудовата дейност за
целия управленски цикъл (планиране,
организация, изпълнение и контрол), в т.ч.
изпълнението на изискванията на КТ,
Закона
за
ЗБУТ
и
подзаконовата
нормативна база.
Целта на анализа е да се идентифицират
проблемите, респективно да се предприемат
действия
за
усъвършенстване
на
организацията на трудовата дейност и да се
създадат предпоставки за повишаване на
производителността на труда и осигуряване
на по-безопасна и здравословна среда на
работното място в дружеството.
В Приложение 1 към офертата (което е
неразделна част от офертата), имайки
предвид посочената по-горе структура на
анализа, кандидатът следва да представи
концепция за изпълнение на поръчката,
съдържаща
най-малко
следната
информация:
- Подробна структура на анализа, описание
на конкретните етапи/задачи, ключови
моменти и резултати;
- Подход, методология и инструментариум
за изпълнение на дейността – описание на
методите и техниките, които ще бъдат
използвани за постигане на резултати, които
да са обвързани със съдържанието на
анализа;
- План-график за изпълнение на дейността,
обхващащ всички етапи/задачи, срокове на
изпълнение, разпределение на експертите,
предложени от кандидата отговорници.

2. Ценово предложение:
№

Пълно описание на предмета на поръчката от
страна на кандидата

Количество
Бр.
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без ДДС

Анализ на моментното състояние и
проектиране на организацията на
трудовата дейност във ФИЛ-КО ЕООД

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:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
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:......... (календарни дни от датата на сключване на договора)
4. Валидност на офертата:........... (календарни дни от срока за получаване на оферти по
процедурата)
5. Начин на плащане:............
6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са
изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________
подизпълнители.
ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта
8.2
8.3

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ОФЕРТАТА
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Настоящото приложение е неразделна част от офертата.
Във връзка с реализирането на Анализ на моментното състоянието и проектиране на
организацията на трудовата дейност във ФИЛ-КО ЕООД, който е предмет на
настоящата процедура, предлагаме следната КОНЦЕПЦИЯ за изпълнение:
- Подробна структура на анализа, описание на конкретните етапи/задачи, ключови моменти и
резултати;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- Подход, методология и инструментариум за изпълнение на дейността – описание на
методите и техниките, които ще бъдат използвани за постигане на резултати, които да са
обвързани със съдържанието на анализа;
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- План-график за изпълнение на дейността, обхващащ всички етапи/задачи, срокове на
изпълнение, разпределение на експертите, предложени от кандидата отговорници.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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