
Партида: 00092 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: гор®аор.Ьа, e-rop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМ АЦИЯ___________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00092
Поделение:________
Изходящ номер: 13 от дата 02/04/2014 
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по 
реда на Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична покана, с 
предмет: "Провеждане на обучения и обществени форуми", по проект 
„Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014- 
2020", финансиран по Оперативна програма „Административен 
капацитет" 2007-2013"

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Смолян
Адрес
бул. България №12
Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Р България
Място/места за контакт Телефон
Дирекция "ПНО" 0882 070931
Лице за контакт (може и повече от едно лице
Златка Терзийска - мл. експерт в дирекция "ПНО" при Община
Смолян
E-mail Факс
smol@abv.bg 0301 62426
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.smolyan.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
www.smolyan.bg

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□  Строителство_____________ □Доставки_________________ ЕЗ Услуги_________________
Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА" с 
наименование: "Провеждане на обучения и обществени форуми", по 
проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 
2014-2020", финансиран по Оперативна програма „Административен 
капацитет" 2007-2013"

Дейностите, предмет на настоящата поръчка, включват услуги в 
2 /две/ направления: ___________
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•Направление 1: „Провеждане на обществени форуми за въвличане 
на заинтересованите страни в процеса на планиране и въвеждане на 
политики"

•Направление 2: „Провеждане на съпътстващи еднодневни обучения 
за служители на общинска администрация"

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 
изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 
задание, представляващо Приложение № 1, неразделна част от 
публичната покана.
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
80511000

Доп. предмети 79951000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Дейностите, предмет на настоящия договор, включват услуги в 
2 /две/ направления:

•Направление 1: „Провеждане на обществени форуми за въвличане 
на заинтересованите страни в процеса на планиране и въвеждане на 
политики"

•Направление 2: „Провеждане на съпътстващи еднодневни обучения 
за служители на общинска администрация"

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 
изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 
задание, представляващо Приложение № 1, неразделна част от 
публичната покана.

Прогнозна стойност
(в цифри): 12160.00 Валута: BGN___________________________________________________
Място на извършване
Община Смолян код NUTS:

___________________________________________________________________ BG424_________

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към организацията на форумите:
-Осигуряване на 30-40 участника за всеки форум, разделени на 
работни маси;
-Сформиране на работни групи, релевантни на темата на форум- 
сесията;
-Проведени минимум 60 бр. анкети сред целевите групи;
-Изготвени и издадени информационни материали - бюлетини.
По време на форумите, ще се предоставят информационните 
бюлетини, изготвени от изпълнителя по време на подготвителния 
етап, с което се цели разпространение на експертната информация, 
излагана на самите сесии, прозрачност на дискусиите и 
стимулиране на гражданското участие. Те ще се разпространяват 
безплатно и сред всички заинтересовани жители на общината.
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Изисквания към организацията на обученията:
-Наемане на експерти/лектори за разработване на обучителна 
програма и изготвяне на обучителни материали по отделните теми, 
мултимедийни презентации. /включва хонорар на лекторите, пътни 
дневни и квартирни/
-Подготовка на пакет обучителни материали за минимум 60 
участника.
-Разработване на програма/дневен ред за обучението 
-Програмата се разработва от експертите/лектори и се консултира 
с екипа по проекта.
-Логистика (определяне на датите за обучението, отпечатване и 
окомплектоване на материалите, осигуряване на зала, мултимедия, 
екран, кафе пауза, организиране на храна и нощувки за лекторите 
и участниците в обучението/ако е необходимо/, изпращане на 
покани до участниците, приемане на обратна информация, 
изработване на въпросници за участниците)
-Реализиране на обучението - провеждане на обучението в 
съответствие с учебната програма.

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 
изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 
задание, представляващо Приложение № 1, и Проект на договор /по 
образец съгласно Приложение № 7/, съдържащ се в Приложение № 5 - 
Образци, неразделна част от публичната покана.
Критерий за възлагане
D  най-ниска цена__________________________ Б5 икономически най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на офертите
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната 
утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при 
следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна 
оценка (КО):

•Концепция за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната 
оценка 50%, максимум 50 точки.
•Цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 
50%, максимум 50 точки.

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира 
при следната формула:

КО = 01 + 02, където

-КО е общата комплексна оценка
-01 е оценката на концепцията за изпълнение на поръчката 
-02 е оценката на цената за изпълнение на поръчката

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се 
класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска 
цена.

Ако и по този начин не може да се определи икономически най- 
изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място_______
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оферти.

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на 
точкова система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в 
низходящ ред въз основа посочената методика и показатели, като 
най-ниска е цената на участника, предложил най-малка обща крайна 
стойност без ДДС за изпълнение на поръчката.
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00
Европейско финансиране Да □  Не ИЗ
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Неразделна част от настоящата покана са следните документи, 
свързани с поръчката, публикувани на сайта на Община Смолян на 
интернет адрес: www.smolyan.bg - профил на купувача:

1. Приложение 1: Техническо задание.
2. Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката.
3. Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за
подготовка на офертата
4. Приложение 4: Методика за оценка на офертите
5. Приложение 5. Образци
5.1. Образец 1 - Техническа оферта
5.2. Образец 2 - Ценова оферта
5.3. Образец 3 - Декларация, че са спазени изискванията за
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 
условията на труд
5.4. Образец 4 - Декларация относно ползването на подизпълнител 
и списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 
както и видът на работите, които ще извършват и делът на тяхното 
участие
5.5. Образец 5 - Декларация от подизпълнител относно съгласие за
участието му в изпълнението на поръчката.
5.6. Образец 6 - Декларация за приемане на условията на проекта
на договор
5.7. Образец 7 - Проект на договор за изпълнение на поръчката.
5.8. Образец 8 - Информация за общия оборот и оборота от
извършване на услуги, сходни с предмета на поръчката, за
последните 3 (три) финансови години.
5.9. Образец 9 - Списък на основните договори, сходни с предмета
на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години
5.10. Образец 10 - Списък на ключовите експерти, които 
участникът ще използва за изпълнение на поръчката
5.11. Образец 11 - Професионални автобиографии
5.12. Образец 12 - Декларация за ангажираност

Финансирането се осигурява по проект „Успешно прилагане на
политики в Община Смолян в периода 2014-2020", финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 
13-13-134/ 27.11.2013 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос 
I „Добро управление", Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики",_________
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бюджетна линия BG051P0002/13/1.3-07.
РАЗДЕЛ IV___________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/04/2014 дд/мм/гггг______________________________
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