
Партида: 00069 ПУЕЛИЧНЛ ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00069 
Поделение:_______
Изходящ номер: 83-00-22 от дата 26/01/2015 
Коментар на възложителя:
Административно обслужване на Община Нова Загора по национални, 
оперативни и регионални програми

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Нова Загора
Адрес
ул. "24 май" № 1
Град Пощенски код Страна
Нова Загора 8900 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Община Нова Загора 0457 62164
Лице за контакт (може и повече от едно лице'
Олга Бишир
E-mail Факс
Olga nb@abv.bg 0457 64303
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nova-zagora.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
http://zop.nova-zagora.org/invitation-file/38

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□Строителство □  Доставки ЕЗУслуги
Кратко описание
Административно обслужване на Община Hoi 
оперативни и регионални програми

за Загора по национални,

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Дои, код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 79131000

АО П
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РАЗДЕЛ III______________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
1. НП „От социални помощи към осигуряване на заетост" /за 3 м ./
- 83 бр. лица.
2. НП „Старт на кариерата" /за 9 м./ - 4 бр, лица
3. НП „ЗОХТУ" /за 12 м./ - 8 бр. лица
4. Регионални програми /за 6 м./ - 10 бр. лица
5. ОП „Подкрепа за заетост" /за 9 м./ - 100 бр. лица
6. НП „КЛИО" /за 6 м./ - 3 бр, лица
7. НП „Помощ за пенсиониране" /за 12 м./ - 2 бр. лица
8. Програма за обучение и заетост на продължително безработни 
лица /за 9 м./ - 100 бр. лица
Посочените брой лица и брой месеци са прогнозни и може да се
увеличат или намалят в зависимост от одобреното количество лица
по съответните програми.
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000 Валута: BGN______________________________________________________
Място на извършване
община Нова Загора код NUTS:

____________________________________________________________________ BG342_________

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изискванията за изпълнение - съгласно условията за участие в 
документацията на адреса http ://zop.nova-zagora.org/invitâtion- 
file/38
В офертата си участника представя следните документи:
1. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и 
подпечатан от Участника.
2. Административни сведения - Образец № 1;
3. Документи за регистрация, както следва:
3,3.1. Копие на документ за регистрация или единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, документът/ите за 
регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е 
обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението;
3.4. Техническо предложение - Образец № 2;
3.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - 
Образец № 3;
3.6. Ценово предложение - Образец № 4;
3.7. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли 
офертата, в случай, че няма/т представителни функции.

Дейностите следва да се извършат съгласно техническото задание 
от документацията, в съответствие с изискванията на възложителя, 
КТ и КСО и др. нормативни актове.
Критерий за възлагане

най-ниска цена__________________________ □  икономически най-изгодна оферта________
Показатели за оценка на офертите

УНП: а2 4 70 9 14-7а а5-4987-а417-1 а563а98 3 d 8 с 2
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Срок за получаване на офертите
Дата: 04/02/2015 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 17:00
Европейско финансиране Да D  He Ejjjj]
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията и образците към настоящата покана са на 
разположение на участниците на адреса на Профила на купувача 
http://zop.nova-zagora.org/invitation-file/38 Условията в
образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат 
променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен 
плик с надпис „Оферта за административно обслужване на Община 
Нова Загора по национални, оперативни и регионални програми" в 
деловодството на Община Нова Загора. Върху плика участникът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на чл. 
101г, ал. 3 от ЗОП на 05.02.2015 г. от 08:30 часа в зала № 32 в 
административната сграда на Община Нова Загора, находяща се на 
адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1.

РАЗДЕЛ IV______________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/02/2015 дд/мм/гггг_______  __________

УНП: а24709Н-7аа5-4987-а4J7-1a563a983d8c 3
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