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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bQ, e-roptaaop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00662
Поделение: Община Раднево
Изходящ номер: 1400212 от дата 30/06/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Раднево
Адрес
ул."Митьо Станев" №1
Пощенски код
Град
Страна
6260
РБългария
Раднево
Място/места за контакт
Телефон
0417 8 1 2 3 5 ; 0417 81217
Община Раднево
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Даниела Дечева
Факс
E-mail
0417 82280
obshtina@radnevo.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
I ] Строителство

•Доставки

Услуги

Кратко описание
„Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения по
проект „Модерна и компетентна администрация за реализиране
правото на гражданите на Община Раднево за добро управление",
финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"
2007-2013г.". Община Раднево реализира проект: „Модерна и
компетентна администрация за реализиране правото на гражданите
на Община Раднево за добро управление", с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,
по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси",
Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация", финансиран по бюджетна линия: BG051P0002/13/2.2-
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•

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

80511000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Обществената поръчка обхваща 6 (шест) броя обучения. Одобрените
средства по бюджета на проекта са в размер на 41412,00лв. без
ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 41412.00 Валута: BGN
Място на извършване
на територията на страната

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минималните изисквания към Изпълнителя, относно изпълнението на
обученията са подробно отразени в указанията на Възложителя за
всяко отделно обучение.
Критерий за възлагане
Щ най-ниска цена

^ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Основната цел при съставянето на методиката и критериите за
оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта,
т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания. „Комплексната
оценка" се определя на база следните показатели: 1. Срок за
организация за провеждане на обученията (за дейности №2, N'3, №4,
№5, №6, №7)
- О с относителна тежест - 35%, 2. Срок за реакция
при установени грешки в материалите и документите, както и
установени нередности, свързани с провеждането на обученията
Р с относителна тежест - 35%, 3. Ценово предложение - Ц с
относителна тежест - 30%.
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/07/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да KI Не •

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се подават в запечатан плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая
204 /Деловодство/ на Община Раднево / в срок до 17:00 часа на
07.07.2014г. Върху плика кандидата посочва предмета на
поръчката, име на участника, лице за контакт, адрес за
кореспонденция, телефон и/или факс.
Офертата следва да отговоря на изискванията, посочени в
настоящата публична покана и да бъде оформена по приложените към
нея образци, които могат да бъдат намерени на адреса на
Възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com. Офертата
се представя в цял, запечатан и непрозрачен плик, който съдържа
следните отделни пликове:
1. Плик "Документи за участие", съдържащ необходимите
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документи,подробно описани в указанията за изготвяне на
офертата.
2. Плик "Предлага чена", в който се поставя ценовото
предложение.

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/07/2014 дд/мм/гггг
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