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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: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: 92-00-3681 от дата 07/08/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Адрес
УЛ. ЕДЕЛВАЙС №10

Град Пощенски код Страна
НЕСЕБЪР 8230 БЪЛГАРИЯ

Място/места за контакт Телефон
НЕСЕБЪР 0554 29353

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
ТЕОДОРА ТОДОРОВА

E-mail Факс
ttodorova80@abv.bg 0554 29362

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.nessebarinfo.com/profile.php

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Организиране и провеждане на обучения и изпълнение на мерките за 
информация и публичност“ във връзка с изпълнението на проект 
„Повишаване на капацитета на служителите в Общинска администрация 
Несебър чрез специализирани обучения“ по договор за безвъзмездна 
помощ № А12-22-193/22.05.2013 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет”.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80000000
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Доп. предмети 80500000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Прогнозна стойност

(в цифри): 46908   Валута: BGN

Място на извършване

Община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
•Организиране и провеждане на обучeние на тема „Успешният екип –
създаване, мотивиране и развитие”
•Организиране и провеждане на обучение на тема „Успешно общуване в 
неформална и делова среда”
•Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и 
адаптивност”
Организиране и провеждане на първоначална и финална пресконфенция 
по проекта
•Изработване на материали за информация и публичност

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка на i-тото предложение се получава от сбора на 
техническата и финансовата оценки по следната формула:
Ei=Ti + Сi + Фi
където:
Ei – е комплексната оценка на i-тото предложение – максимален брой 
точки 100
Ti – е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на 
техническото предложение.
Максималната стойност на Ti е 40 точки
Подпоказател
Ti – Предложени подтеми /модули/ към основните теми
Сi – е показател, отразяващ относителната тежест на срока за 
организиране на всяко от обученията. Максималната стойност на Сi е 
20 точки и се изчислява по формулата:
Сi = (Аmin/Аi) х 20, къдетоАi – предложен срок за организиране на 
обученията в календарни дни в оценяваната оферта;
Аmin – минимален срок в календарни дни за организиране на 
обученията на участника, предложил най-кратък срок за организиране 
на обученията.
Фi – е показател, отразяващ относителната тежест на цената на 
съответната оферта. Максималната стойност на Фi е 40 точки и се 
изчислява по формулата:
Фi = (Аmin/Аi) х 40         
където:
Аi – общата цена в лева на съответната оферта;
Аmin – представлява най-ниската цена в лева от всички оферти.
Подробна методика в приложение №2.
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Срок за получаване на офертите

Дата: 14/08/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

 Изисквания за съдържание на офертата:
1 Данни за лицето - заверени копия от документа за регистрация, 
удостоверение за регистрация  и/или удостоверение за актуално 
състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец. При участие на чуждестранно лице следва да се представи 
еквивалентен документ на документа за регистрация, издаден от 
компетентен орган на държавата, в която е установен. При условие, 
че участник в процедурата е физическо лице се представя копие от 
документа за самоличност. 
2. Декларация чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д" от Закона за 
обществените поръчки
3 .Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените 
поръчки;
4. Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от Закона за обществените 
поръчки;
5. Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от Закона за обществените 
поръчки;
6. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора
7 .Документи за доказване на икономическите, финансови и технически 
възможности и квалификация на участниците.
8. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение 1 
„Техническата спецификация", публикувана в профила на купувача на 
следният интернет адрес: www.nessebarinfo.com и срок на валидност 
на офертата, който не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни.
При изготвяне на техническото предложение следва да бъдат спазени 
изискванията, посочени в техническата спецификация.
9. Ценово предложение
10. При изготвяне на ценовото предложение в офертите на участниците 
следва да се представи обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 
и цена с ДДС, съгласно приложения образец.
11. Схема за плащане: 
Авансово плащане – в размер на 50 (петдесет) процента и окончателно 
плащане – в размер на 50 (петдесет) процента. 
12. Изисквания за валидност на офертата:
Офертите следва да са със срок на валидност  90 календарни дни от 
крайната дата за представянето им.
13.  Опис на приложените документи.
 Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис наименованието на 
процедурата, получател и подател.
Оферти се подават до 16:00ч. часа на 14.08.2013 г., в ЦАИО-№1, гише 
№1 в сградата на община Несебър. Същите трябва да се предоставят от 
името на участника или негов упълномощен представител в Oбщина 
Несебър, в запечатан непрозрачен плик, на адрес: обл. Бургаска, 
гр.Несебър, п.к.8230 , ул. „Еделвайс” № 10, ЦАИО-№1, гише №1,  или 
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по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
следва да се посочат предмета на поръчката, името на участника, 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и адрес на 
електронна поща.
Лице за контакт: юк Теодора Тодорова, тел:0554 2 93 53
Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на 
възложителя не подлежи на оценка.
Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка ще бъде 
уведомен писмено и поканен за сключване на договор.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от 
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т.2 и т. 3 
от ЗОП. В случай, че лицето е посочило ЕИК се прилага разпоредбата 
на чл. 47, ал. 11 от Закона за обществените поръчки

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/08/2013 дд/мм/гггг
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