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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: 9100 - 158 от дата 23/05/2013

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: 

„Организиране и провеждане на обучения” по проект № А12-22-134   

от 11.04.2013 г. „Общинска администрация Вършец - компетентна и 

ефективна”, разделена на следните самостоятелно обособени 

позиции:

1: Лидерски умения:

2: Работа в екип и екипна ефективност;

3: Стратегическо планиране;

4: Обучение за работа с граждани от уязвимите групи;

5: Специализирано компютърно обучение (AutoCAD, Arch;
iCAD); 

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 България

Място/места за контакт Телефон
гр.Вършец 09527 2222

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

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg

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
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Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Организиране и провеждане на обучения” по проект № А 12-22-
134/11.04.2013 г. „Общинска администрация Вършец - компетентна и 
ефективна” разделена на следните самостоятелно обособени 
позиции: 1: Лидерски умения: 2: Работа в екип и екипна 
ефективност; 3: Стратегическо планиране; 4: Обучение за работа с 
граждани от уязвимите групи; 5: Специализирано компютърно 
обучение (AutoCAD, Arch;

iCAD); 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80500000

Доп. предмети 80511000

80510000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Обема на предвиждните обучения е съгласно техническото задание 

на възложителя, което може да бъде свалено безплатно от профила 

на купувача - www.varshets.bg.

Прогнозна стойност

(в цифри): 57783    Валута: BGN

Място на извършване

Дейностите по настоящата поръчка ще се изпълняват на територията на  

Република България

код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.  Общи изисквания за изпълнение на поръчката: Обученията на 

служителите трябва да се проведат в подходяща база на 

територията на Република България, като изпълнителят в рамките 

на поръчката трябва да осигури транспорт,  кетъринг, нощувки, 

наем на зала и презентационна техника, учебни материали и 

необходимият брой експерти, извършващи обученията и други по 

преценка на кандидата, с цел постигане на  резултатите, заложени 

в проекта и отнасящи се към настоящата поръчка.

1.1. Осигуряване на зала и техническо оборудване за всяко едно 

от обученията 

Изпълнителят трябва в рамките на настоящата поръчка да осигури 

зала/и за обученията, оборудвана с информационни и 

комуникационни средства.

1.2.Осигуряване настаняването на участниците: настаняване в 

двойни или самостоятелни стаи за 2 нощувки  в хотел минимум 3 

звезди. Настаняването и кетъринга  и следва да бъдат в същата 

сграда, където ще се проведе обучението или по възможност в 

близост до мястото на провеждането му;

1.3.Осигуряване кафе-паузи и кетъринг за участниците в 

обучението, включващо:

Об. П. 1: Лидерски умения
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-6 кафе-паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки;

-кетъринг за 3 дни

Об. П. 2: Работа в екип и екипна ефективност

-6 кафе-паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки;

-кетъринг за 3 дни

Об. П. 3: Стратегическо планиране

-6 кафе-паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки;

-кетъринг за 3 дни

Об. П. 4: Обучение за работа с граждани от уязвимите групи

-6 кафе-паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки;

-кетъринг за 3 дни

Об. П. 5: Специализирано компютърно обучение (AutoCAD, ArchiCAD) 

-12 кафе-паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки;

Недопустимо е включването на алкохол в менюто.

Часовете на кафе-паузите и кетъринга ще бъдат фиксирани в 

окончателната програма, която ще  бъде разработена от 

изпълнителя и одобрена от възложителя;

 Регистриране на участниците в обученията: изготвяне на списъци 

за регистрация с оригинални подписи на участниците;

Разпращане на покани: изпълнителят разпраща покани /по 

електронен път/ до участниците в обученията (поканата и списъкът 

на участниците са предварително подадени на изпълнителя от 

възложителя) 10 дни преди началото на обучението. 

Продължителност на обученията както следва:

•Обучение по „Лидерски умения”: обучението трябва да се проведе  

в рамките 3 календарни дни;

•Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност”:  обучението 

за всяка група трябва да се проведе  в рамките 3 календарни дни;

•Обучение по „Стратегическо планиране”: обучението  трябва да се 

проведе  в рамките 3 календарни дни;

•Обучение по за „Работа с  граждани от уязвимите групи”:  

обучението трябва да се проведе  в рамките 3 календарни дни;

•„Специализирано компютърно обучение (AutoCAD, ArchiCAD)”: 

обучението трябва да се проведе за 12 дни по 5 часа на ден.

Програми на обученията: предоставят се за одобрение от 

възложителя не по-късно от 5 дни преди събитието.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за информиране и 

публичност на ОП „Административен капацитет”.

Специфичните изисквания за изпълнение на поръчката са описани 

подробно в техническото задание на възложителя, което може да 

бъде свалено базплатно от профила на купувача - www.varshets.bg.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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. 

1.Предложена цена  - П130 % (0,30)100Тц

2.Техническа оценка-  П270 % (0,70)100Tc

Указания за определяне на оценката по всеки показател са 

детайлно описани в методиката за оценка на офертите описана 

подробно в техническото задание, което може да бъде свалено 

базплатно от профила на купувача - www.varshets.bg.

Срок за получаване на офертите
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Дата: 31/05/2013 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:

 За изготвяне на офертата си всеки участник следва да представи 

изискватите от възложителя документи и попълни образците 

приложини към тръжната документация, както следва:

1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата, респективно 

документ за самоличност за физическите лица. В случай, че 

кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър, 

информацията за актуално състояние се проверява по служебен път 

от Възложителя.

2. Приложение 1 – Административни данни на участника

3. Приложение 2 – Техническо предложение за изпълнение 

4. Приложение 3 – Ценова оферта

5. Приложение 4 – Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1 от б. „а” 

до б. „д” и ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки

6. Приложение 5 – Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и 

ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от ЗОП

7. Приложение 6 – Декларация по  чл. 47, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки8.Приложение 7 – Декларация по  чл.50, ал. 

1, т.  3 от ЗОП

8. Приложение 8 – Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

9. Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за 

приемане условията на проекто-договора 

10. Приложение №10 – Декларация експерти 

11. Приложение № 11 - Автобиографии на експертите 

12. Приложение № 12 – Проекто-договор

Забележка: Всички документи, които не са в оригинал трябва да 

бъдат заверени с текста "Вярно с оригинала", подпис и печат на 

кандидатата.

- Документацията за настоящата обществена поръчка чрез публична 

покана е безплатна и може да бъде изтеглена от всяко 

заинтересовано лице от електронната страницата на община Вършец: 

http://www.varshets.bg, до крайният срок за получаването й. 

- Срок на валидност на офертата не по-малко от 90 календарни дни 

от крайния срок за подаване на офертите. 

-  Всеки участник може да подаде оферта за една или повече 

обособени позиции, като за целта за всяка отделна обособена 

позиция подава отделна оферта.

-  Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен 

плик от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер. 

Крайният срок за получаване на офертите е описан в публичната 

покана. Офертите се подават на адрес: гр. Вършец – 3540, бул. 

България 10, Деловодство, ет.1 от 8.30 ч. до 17.00 ч.

- Когато участникът изпрати офертата си по пощата с препоръчано 

писмо или чрез куриерска служба, разходите за тази услуга са за 

негова сметка. В този случай, той следва да обезпечи 

получаването на офертата на посочения от възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в публичната 

покана. Рискът от забава или загубване на плика с офертата е за 

участника. 

- Пликът с офертата трябва да съдържа  изискваните от 
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Възложителя документи. 

Върху  плика с офертата участникът трябва да отбележи  следната 

информация:

•получател: Община Вършец, гр. Вършец – 3540, бул. България 10;

•подател: (наименованието на участника), адрес, телефон, факс и 

електронен адрес на участника;

•за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на 

обучения“, по проект „Общинска администрация Вършец - 

компетентна и ефективна”.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 30/05/2013 дд/мм/гггг
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