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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00057

Поделение: община

Изходящ номер: 8226 от дата 11/12/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
община Твърдица

Адрес
пл. Свобода 1

Град Пощенски код Страна
Твърдица 8890 Р България

Място/места за контакт Телефон
община Твърдица 0454 42311

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Атанас Христов Атанасов

E-mail Факс
oba_tv@abv.bg 0454 44049

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.tvarditsa.org

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10058

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
"Избор на изпълнители за организация и провеждане  на обучения 
по проект "Община Твърдица - компетентна общинска 
администрация", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; 
Обособена позиция №2: Обучение по английски език; 
Обособена позиция №3 Обучение по информационни технологии" 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80570000

Доп. предмети 80580000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност

(в цифри): 56166   Валута: BGN

Място на извършване

община Твърдица код NUTS:  

BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
6. Общи условия за участие
6.1.  Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко 
българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на 
настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си 
или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно 
лица. 
6.2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва 
да представи документи, издадени от компетентен орган за 
удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 
т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която 
е установен, предвижда включването на някое от тези 
обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно 
за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 
47, ал. 5 от ЗОП.
6.3. Технически възможности
6.3.1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата, услуги за 
организиране и провеждане, както следва:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 –  на минимум 1 (едно) обучение на 
възрастни (лица над 18-годишна  възраст).
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 -  на минимум 1 (едно) обучение на 
възрастни (лица над 18-годишна  възраст)
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 -  на минимум 1 (едно) обучение на 
възрастни (лица над 18-годишна  възраст)

Ако участникът участва за всички обособени позиции, минималният 
изискуем брой обучения се изчислява сумарно като сбор от 
минималния брой за всяка от позициите, а именно: ако участник 
подава оферта  за всички обособени позиции, същият следва да 
докаже изпълнението на най-малко 3 (три) различни обучения за 
възрастни и Приложение №5 се попълва отделно за всяка от 
позициите, за които се подава оферта.
В случай че участникът участва като обединение, което не е 
юридическо лице, изискването за проведени обучения се доказва от 
един или повече от участниците в обединението.

6.3.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление 
на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или 
провеждане на обучения и/или публични събития. Възложителят ще 
приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 
в други държави членки, както и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
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Изискването се прилага и за трите обособени позиции.
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което 
не е юридическо лице минималното изискване за внедрена система 
за управление на: качеството по ISO 9001:2008 с обхват 
организиране и/или провеждане на обучения и/или публични 
събития, се отнася за обединението като цяло. 

Документи за доказване на техническите възможности, 
квалификацията и опита на участниците:
•Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на 
възрастни (лица над 18-годишна  възраст), за последните 3 (три) 
години, считано до датата на подаване на офертата от съответния 
участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) 
- Приложение №5
Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 
51, ал. 4 от ЗОП, а именно:
а) доказателство за извършените услуги под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 
или
б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.
В случай че участникът участва като обединение, което не е 
юридическо лице, изискването за проведени обучения се доказва от 
един или повече от участниците в обединението.
Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, същите представят 
еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, 
издадени от компетентен орган от страната, в която са 
установени.
Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за 
доказване на технически възможности, квалификация и опит са на 
чужд език, същите се представят и в пре

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показател – П
(наименование)Максимално възможен бр. точкиОтносителна тежест в 
КО
1. Срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за 
поддейност №1, №2 и №3) – О10035%
2.Срок за реакция при установени грешки в материалите и 
документите, както и установени нередности, свързани с 
провеждането на обучението  - Р10035%
3. Ценово предложение – Ц10030%

Срок за получаване на офертите

Дата: 22/12/2014 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:

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне 
на подадените по настоящата публична покана оферти на 23.12.2014 
г. от 10.00 ч. в сградата на Община Твърдица (заседателна зала) 

УНП: fd15e890-3cc2-4fa1-a10e-1f3eee10ed19 3



Партида: 00057 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

- град Твърдица, пл. "Свобода". На това публично заседание могат 
да присъстват участниците в публичната покана или техни 
упълномощени представили, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и на други лица при спазване на установения 
режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 22/12/2014 дд/мм/гггг
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