ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Избор на изпълнител за
организиране и провеждане на курс за професионално обучение за
придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица.
Обучението следва да се изпълни въз основа на подписано за 2017 г. с
Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект
„Красива България” за обект: „Проект за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на ДГ „Огнян Михайлов“, гр.Кнежа.
Курсът за професионално обучение е по професия „Строител“ с код по
СППОО 582030 и по специалност: „Бояджийски работи”, код по СППОО
5820309, за придобиване на II квалификационна степен – съгласно СППОО за
придобиване на квалификация по част от професията.
Общият брой на курсистите е 14.
Срок за провеждане на професионалното обучение – 41 работни дни.
Курсът за професионално обучение следва да е с продължителност 300
учебни часа. Съотношението теория/практика следва да бъде 30 %/70 %.
Провеждането на обучението трябва да бъде изпълнено чрез следните
поддейности:

1. разработване на учебен план, учебна програма и обучителни
материали, отпечатването им в тираж достатъчно броя за
предоставянето им на обучаваните, на преподавателите-обучители
и резерв от 2 броя, при необходимост;
2. осигуряване на необходимите преподаватели-обучители;
3. осигуряване на зала за обучаемите, вкл. осигуряване, подготовка и
обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване
и/или разпределение на материали за участниците, осигуряване на
презентационна/мултимедийна техника при необходимост;
4. изготвяне на ежемесечни присъствени листове по образец на ПКБ,
подписани от обучаемите;
5. предоставяне правото на всеки обучаем, който е посещавал редовно
курса за професионално обучение и има повече от 80% присъствие в
учебните занятия, да се яви на изпит след приключване на
обучението;
6. връчване на успешно завършилите курсисти удостоверения за
придобиване на квалификация, след полагане на изпит;

7. водене на финансова и отчетна документация, свързана с
провеждане на обучението;
8. осигуряване на здравословни и безопасни условия на всички
курсисти по време на обучението.

Място на провеждане на обучението: територията на гр. Кнежа.
Помещението, което ще бъде използвано от Изпълнителя за провеждане на
обученията следва да има осигурена достъпна среда за лица с увреждания.

При отчитане изпълнението на договора сключен с избрания
Изпълнител ще бъдат използвани образците утвърдени от Проект „Красива
България”
и
достъпни
на
следния
интернет
адрес:
http://www.beautifulbulgaria.com/bg/documents.html?cat=67
/Документи
обучение/.

Офертите се изготвят по образец на участника и следва да съдържат
всички изискуеми документи, посочени в О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА изх. № 920057/28.03.2017 г.
Договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по
образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор
професионално обучение, е неразделна част от настоящата спецификация.
УТВЪРДИЛ:…………/П/………………………………. Подписите в настоящия документ са
заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.
Илийчо Лачовски
Кмет на Община Кнежа

