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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-37 от дата 27/01/2015
Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:  
„Провеждане на обучения на служителите от Общинска администрация 
Вършец  по Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови 
компетентности, в рамките на проект „Развитие и усъвършенстване 
на компетентността и ефективността на общинска администрация 
Вършец”, Договор № М 13-22-86/06.08.2014 г.   по ОП 
„Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Страна
Вършец 3540 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Димитров Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.varshets.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
В поръчката се включва изпълнението на Дейност 4, заложена в 
рамките на  Договор № М 13-22-86/06.08.2014 г за проект 
„Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността 
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на общинска администрация Вършец”.
В рамките на Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови 
компетентности, трябва да  се проведат шест обучения по три 
теми, а именно:
1.Обучения по „Етика в администрацията и социални отношения”
2.Обучения по „Ефективни преговори и справяне с конфликти”
3.Обучения по „Умения за ефективно водене на работни срещи”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80000000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Трябва да бъдат проведени 6 (шест) обучения по следните теми:
1.Обучения по „Етика в администрацията и социални отношения” – 2 
групи
2.Обучения по „Ефективни преговори и справяне с конфликти” – 2 
групи
3.Обучения по „Умения за ефективно водене на работни срещи” – 2 
групи
Трябва да бъдат обучени 110 общински служители от Общинска 
администрация Вършец, от които по:
•Етика в администрацията и социални отношения - 50 броя;
•Ефективни преговори и справяне с конфликти – 30 броя;
•Умения за ефективно водене на работни срещи  - 30 броя.
Сто и десет общински служители, успешно преминали обученията с 
получаване на сертификат.
Обученията на служителите по ключови компетентности трябва да се 
проведат като „изнесени” в страната, извън територията на община 
Вършец.

Прогнозна стойност
(в цифри): 60500   Валута: BGN

Място на извършване
Обученията на служителите по ключови компетентности трябва да се  
проведат като „изнесени” в страната, извън територията на община  
Вършец.

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Общи изисквания:
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 
участват като подават оферти за изпълнение на предмета на 
поръчката всички български или чуждестранни физически или 
юридически лица, включително техни обединения, които отговарят 
на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и 
обявените изисквания от Възложителя в указанията за участие, 
които са приложение към публичната покана. 
Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, 
задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в указанията приложение към публичната покана, 
при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника не 
ангажира по никакъв начин Възложителя.
Технически изисквания:
а) Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществена 
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поръчка следва да е изпълнил най-малко три услуги с предмет, 
сходен* с предмета на настоящата поръчка за последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се 
разбират услуги по организиране и провеждане на обучения за 
възрастни (лица над 18-годишна възраст) в областта на  ключовите 
компетентности
В случай че участникът участва като обединение, което не е 
юридическо лице, изискването за проведени обучения се прилага 
към обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, 
включени в него.
Услуги в процес на изпълнение не се приемат. 
За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък по 
образец (Образец № 7), с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателства за извършената услуга:
- Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от 
компетентен орган и/или;
- Посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата.
б) Участникът трябва да има на разположение екип от ключови 
експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и 
опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко 
ангажирани за изпълнението на услугата. 
Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за 
целия срок на изпълнение на поръчката  следните ключови 
експерти:
Участниците трябва да представят минимум 2-ма ключови експерта –
обучители, един от които е и ръководител на екипа,  притежаващи 
необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на 
спецификата на поръчката и пряко ангажирани за изпълнението на 
услугата, а именно:
Ключов експерт 1 и ръководител на екипа:
Образование:
•Завършено висше образование, Магистърска степен или 
еквивалентна в областта на Социални, стопански, правни науки, 
съгласно ПМС 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентно.
Общ професионален опит
•Минимум 7 години професионален опит 
Специфичен професионален опит
•В последните 5 години, да са участвали като обучители най-малко 
в пет обучения в областта на ключовите компетенции, като най-
малко в три обучения да е бил ръководител.

Ключов експерт 2:
Образование:
•Завършено висше образование, Магистърска степен или 
еквивалентна в областта на Социални, стопански, правни науки, 
съгласно ПМС 125 от 24.06.2002 г. или еквивалентно.
Общ професионален опит
•Минимум 5 години професионален опит 

Специфичен професионален опит
•В последните 5 години, да са участвали като обучители най-малко 
в пет обучения в областта на ключовите компетенции.

За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък на 
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екип от ключови експерти по образец (Образец № 8), придружен с 
Образец № 11, Автобиография.

Продължава в раздел "Допълнителна информация"

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна 
оферта” със следните показатели:
1.  Предложена цена  - П1– 30 %
2.  Техническа оценка-  П2 - 70%
Класирането на допуснатите до оценка кандидати ще извърши на 
база на данните в  предоставената от тях оферта. “Комплексна 
оценка” - (КО) ще бъде формирана като сума от индивидуалните 
оценки по определените предварително показатели. 
Точни указанияза определяне на комплексната оценка на офертата 
участниците могат да намерят в документацията, приложена към 
публичната покана.

Срок за получаване на офертите
Дата: 05/02/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни 
и започва да тече от деня, следващ деня на крайния срок за 
получаване на офертите.
Подготовка на офертата:
- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за 
участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на 
офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя.
- Отговорността за правилното разучаване на документацията за 
участие се носи единствено от участниците. Представянето на 
оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване на  ЗОП. 
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, 
които не отговарят на обявените в документацията, води до 
отстраняване на този участник от участие в процедурата.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една 
оферта.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с  пълния пакет на 
документацията за участие чрез сайта на община Вършец: 
http://www.varshets.bg, Секция „Профил на купувача”.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща 
офертите в деловодството на община Вършец с адрес: гр. Вършец 
3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ № 10, всеки 
работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа преди крайната дата и 
час за получаване на офертите, указани в Публичната покана.
Разглеждането на подадените оферти ще се извърши на 06.02.2015 
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г. от 15.00 ч. в заседателната зала в сградата на община Вършец 
с адрес: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. „ 
България” № 10.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/02/2015 дд/мм/гггг

УНП: 2e925ece-286a-4e87-8f61-c7444800a08f 5


