Приложение – Обява обучение

ОБЯВА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
Община Угърчин обявява организиране и провеждане на курс за професионално
обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз
основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение за
2014 г. по Проект „Красива България”.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Зидария”, код по СППОО
5820304, за придобиване на ІІ (втора) квалификационна степен и по специалността:
„Бояджийски работи”, код по СППОО 5820309, за придобиване на ІІ (втора)
квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 14
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.
Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за
професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения
ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят
оферта, съдържаща следните документи и попълнени образци:
1. Административни сведения за участника (прилага се попълнено Приложение–
Административни сведения);
2. Копия от документи за регистрация на кандидата – ЕИК, издадена от НАПОО
лицензия и др.
3. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника – минимални
изисквания:
3.1. Участникът да има реализиран оборот от сходни с предмета на услугата
(организиране и провеждане на професионални обучения), сумарно за последните 3 години, в
размер не по-малко от 20 000 Двадесет хиляди лева без ДДС (прилага се попълнено
Приложение – Оборот);
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на
услугата – минимални изисквания:
4.1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години най-малко 2 договора с
предмет, подобен на предмета на услугата (прилагат се попълнено Приложение – Декларация
основни договори;
4.2. Участникът да разполага с оборудвана материално-техническа база (МТБ) в гр.
Угърчин за провеждане на професионалното обучение по теория и практика, вкл. със
самостоятелни учебни места за всички курсисти, с учебно-технически средства за обезпечаване
на обучението – специално оборудване, прибори, инсталации, съоръжения и др. (прилага се
попълнено Приложение – Описание МТБ);
4.3. Участникът да разполага с преподавателски състав за специалността, отразен в
списък с име, трудов стаж и образование, както и документи, доказващи квалификацията на
всеки преподавател;
4.4. Участникът да е лицензиран по Закона за професионалното образование и обучение
(прилага се заверено копие от лицензия, издадена от НАПОО);
5. Декларация за липса на задължения към НАП;
6. Копие от учебна програма за професионалното обучение;
7. Ценова оферта (прилагат се попълнени: Приложение ОБРАЗЕЦ №4 – Ценово
предложение; Приложение ОБРАЗЕЦ №5 – План-сметка)
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Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор
на кандидат, предложил най-ниска цена.
Формуляри/документи за кандидатстване могат да се получат до 17,00 ч. на
16.04.2014г. от Община Угърчин, гр. Угърчин, пл. „Свобода” №1.
Офертите се приемат до 17,00 ч. на 17.04. 2014г. в сградата на Община Угърчин . Те
следва да бъдат запечатани в плик с надпис: „Предложение за извършване на услуга с
предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ
безработни лица по специалност „ Зидария ”, с код по СППОО: 5820304, за придобиване на
ІІ (втора) квалификационна степен” и специалност „ Бояджийски работи”, с код по
СППОО: 5820309, за придобиване на ІІ (втора) квалификационна степен”.
Оферти с непълна документация няма да се разглеждат.
Допълнителна информация за организирането и провеждането на курса за
професионално обучение може да се получи от Община Угърчин на тел.: 06931 2121, вътр.
117; лице за контакт: Дияна Катърска.
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