
Партида: 00069 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия А )

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: roD@aoD.bg, е-гоо@аор,Ьд 
интернет адрес: http;//www.aoD.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А  И Н Ф О РМ А Ц И Я ___________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00069 
Поделение:________
Изходящ номер: 83-00-424 от дата 01/12/2014 
Коментар на възложителя:

РА ЗД ЕЛ  I: В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Нова Загора
Адрес
у л . "24 м ай " № 1
Град Пощенски код Страна
Нова Загора 8900 България
Място/места за контакт Телефон
Община Нова Загора 0457 62121
Лице за контакт (може и повече от едно лице]
Светла Стоянова, зам. кмет на Община Нова Загора
E-mail Факс
obshtina@nova-zagora.org 0457 64103
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://nova-zagora.org/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://zop.nova-zagora.org/

РА ЗД ЕЛ  II
Обект на поръчката

□Строителство______________ ЦЦДоставки_________________ ^  Услуги_______________
Кратко описание
„Провеждане на обучения за Община Нова Загора във връзка с 
изпълнение на проект „Надграждане", финансиран по ОПАК 2007-2013 
г . "
Общ терминологичен речник (СРУ)________________________________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 80400000

Доп. предмети_______________ 80000000

АОП
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РА ЗД ЕЛ  III  __________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Организиране и провеждане на обучения на служители на община 
Нова Загора и логистично осигуряване на обучаемите и на 
обученията, което включва в себе си следните основни дейности:
I. Логистично осигуряване при провеждане на обучения от 
Института по публична администрация за 70 участника.
Обученията са организирани на три различни теми, както следва: 

Тема 1 „Прилагане на административно-процесуалния кодекс /за 
неюристи/" - за 17 служители от общината.
Тема 2: „Деклариране на конфликт на интереси" - за 35 служители 
на общината.
Тема 3: „Етика и превенция на корупцията в държавната 
администрация" - за 18 служители на общината.
Обучението на тема 1 е с продължителност 2 /два/ дни, обучението 
на тема 2 е с продължителност 1 /един/ ден и обучението на тема 
З е е  продължителност 3 /три/ дни. Всички обучения трябва да 
бъдат проведени в рамките на територията на общ. Нова Загора. 
Обученията се извършват по искане на Община Нова Загора от 
Института по публична администрация;
II. Провеждане на обучения по Ключови компетентности за 84 
участника. Обученията са организирани в 3 модула, всяко от които 
е с тридневна продължителност,
Обучението е в три модула, както следва:
Модул 1: Обучение на тема "Екипна ефективност" - 28 служители от 
общината.
Модул 2: Обучение на тема „Ефективна комуникация" - 28 служители 
на общината.
Модул 3: Обучение на тема „Лична ефективност" - 28 служители на 
общината.
Прогнозна стойност
(в цифри): 41666 Валута: BGN______________________________________________________
Място на извършване
Община Нова Загора код NUTS:

____________________________________________________________________BG342_________

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на поръчката участниците представят следните 
документи:
1. Административни сведения - /Образец № 1/;
2. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен 
код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; нотариално 
заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице.
3. Списък /Образец № 2/ на експертите, с които ще се изпълнява 
поръчката с приложени към него Автобиографии (Образец № 3), 
придружени от документи, доказващи обстоятелствата, посочени в 
нея:
- Копия на дипломи за висше образование и удостоверения за 
правоспособност/сертификати - за доказване на професионалната 
квалификация и правоспособност;
- Копия на трудови/служебни/ книжки - за доказване на общия 
трудов стаж;
- Копия на референции/сертификати от работодатели/възложители
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и/или други подходящи - за доказване на специфичния 
професионален опит.
Декларация за разположение на ключов експерт (Образец № 4) 
Минимални изисквания по т . 3:
Участникът в процедурата следва да осигури екип за изпълнението 
на поръчката от не по-малко от 2 (двама) ключови експерти, наети 
по трудово или гражданско правоотношение, както следва:
Експерт логистика.
1) образование - завършено висше образование с минимална 
образователна степен „бакалавър" в областта на стопански и/или 
икономически науки;
2) общ трудов стаж - минимум 2 (две) години;
3) Специфичен професионален опит- опит при организирането на 
минимум едно обучение за лица над 18 годишна възраст.
Експерт „Обучения по ключови компетентности".
1) образование - завършено висше образование с минимална 
образователна степен „бакалавър" в областта на педагогическите 
науки, „Психология", „Дипломация и международни отношения" или 
еквивалентна.
2) общ трудов стаж - минимум 2 години;
3) Специфичен професионален опит - опит при управление или 
изпълнение на минимум едно обучение за лица над 18 годишна 
възраст.
Изпълнителят може да използва ресурсите и на други физически 
и/или юридически лица при изпълнение на поръчката.
4. Декларация за запознаване с проекта на договор /образец № 5/.
5. Проект на договор.
6. Техническо предложение /образец № б/,с приложена към него 
Методология за провеждане на обученията, предмет на поръчката.
7. Предложена цена /образец № 7/.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице минималните изисквания се прилагат за 
обединението като цяло и документите се подписват от лицето, 
което е упълномощено от членовете на обединението.
Копията от документите се заверят от участника с мокър печат и 
подпис.
Критерий за възлагане
Пнай-ниска цена__________________________ ^[икономически най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на офертите
1. Предложен срок за организация за провеждане на конкретното 
обучение - 20 %;
2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и 
документите, както и установени нередности, свързани с 
провеждането на обучението - 20 %;
3. Предложена цена - 30 %;
4. Предложен размер на неустойка - 30 %.
Срок за получаване на офертите
Дата: 11/12/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00
Европейско финансиране Да й  Не □
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Финансирането на поръчката е осигурено от Приоритетна ос 2 „ 
Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна
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и ефективна държавна организация", бюджетна линия- 
ВС051Р0002/13/2.2-14 на ОП „Административен капацитет 2007- 
2013г". За финансирането на проекта е сключен ДБФП № М 13-22- 
32/19.08.2014 г.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Провеждане на обучения за Община Нова Загора във връзка с 
изпълнение на проект „Надграждане", финансиран по ОПАК 2007-2013 
г ." , в деловодството на Община Нова Загора. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес.
След постъпване на офертите, назначената от възложителя комисия 
проверява съответствието им с предварително обявените изисквания 
на възложителя, след което офертите, които съответстват на 
изискванията на възложителя се допускат до оценка.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП, на 12.12.2014 г ., в 08:30 часа, в заседателната 
зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес: гр. Нова 
Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.

РА ЗД ЕЛ  IV

Срок на валидност на публнчната покана (включително)
Дата: 11/12/2014 дд/мм/гггг______________
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