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Строителство Доставки Услуги

Предметът на обществената поръчка е „Организиране на две 
допълнителни обучения в страната, във връзка с изменението на 
проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001 „Укрепване капацитета 
на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на 
предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски 
средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, 
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чрез Европейския фонд за регионално развитие”

63510000

79951000

Целта на настоящата поръчка е сключването на договор за изпълнение 
на дейност, финансирана по договор за безвъзмездна финансова помощ, 
изпълняван от АОП в рамките на Оперативна програма „Техническа 
помощ 2007 – 2013” (ОПТП). 
Поръчката обхваща дейности по организиране на обучения извън град 
София - 2 бр. обучения, продължителност по три дни, за по 45 човека 
(включително до 4 лектора и 1 представител от АОП).
Пълно и детайлно описание на конкретната дейност е разписана 
подробно в Раздел II “Tехническа спецификация”, част от 
документацията за участие в поръчката, публикувана в профила на 
купувача.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 40 000 (четиридесет 
хиляди лева) без ДДС. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 40000   Валута: BGN

Сградата на Агенция по обществени поръчки, находяща се в  гр. София,  

ул. „Леге“ № 4.  

код NUTS:  

BG411

 I. В поръчката могат да подават оферти всички български или 
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 
обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя, 
посочени в настоящите указания за участие.
Когато участникът e обединение, което не е юридическо лице се 
представя документ, подписан от лицата в обединението, в които 
задължително се посочва представляващият.
Не може да участва в поръчката участник:
1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран 
за: 
•престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от 
Наказателния кодекс;
•подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
•участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
Наказателния кодекс;
•престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния 
кодекс;
•престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния 
кодекс;
2.При който, в зависимост от правно-организационната му форма, 
лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с 
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възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация;
3.Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
изискванията се отнасят за всяко от лицата, включени в 
обединението. 
II.Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация:
Участникът трябва да притежава валидна регистрация за 
туроператорска дейност по чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма. 
Чуждестранните участници трябва да имат право да извършват 
туроператорска дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която са установени. Участникът трябва да е изпълнил през 
последните три години, считано до датата, определена като срок за 
получаване на оферти, поне 1 /един/ договор за организирани 
мероприятия /семинари, конгреси, панаири и др. подобни/ за минимум 
45 участника.
Участникът трябва да разполага с поне две лица, които да са 
постоянно на разположение за времето на организиране и провеждане 
на съответното мероприятие. Лицата трябва да отговарят на 
изискванията по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изискванията към 
персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, 
осъществяващо функции по управление на туроператорска или 
туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на 
туроператорска или туристическа агентска дейност. Чуждестранните 
участници трябва да отговарят на условието по еквивалентен начин.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
изискванията по т. II  важат за обединението като цяло, а не към 
всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда подизпълнители, изискванията по т. II 
за тях, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Комплексната оценка (КО) се формира по следната формулата:
КО = П1 + П2
Където:
П1 е показател “Цена за издръжка на един човек при организиране на 
1 бр. обучение в страната, за 45 участника“ с относителна тежест 95 
в комплексната оценка и се определя по следната формула:
       Ц мин.
П1 = ------------- x 95
       Ц предлож.
Където Цмин. е най-ниската предложена цена за един човек, а 
Цпредлож. е предлаганата цена за един човек от съответния участник.
П2 “Цена за транспортни разходи за един километър” с относителна 
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тежест 5 в комплексната оценка и се определя по следната формула:
        Ц мин.
П2 = --------------  x 5
        Ц предлож.
Където Цмин. е най-ниската предложена цена за един километър, а 
Цпредлож. е предлаганата цена за един километър от съответния 
участник.
Максималният брой точки по КО е 100. Участникът, получил най-много 
точки се класира на първо място.

Дата: 10/07/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

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

посочения интернет адрес или друго:

При сключване на договора избраното за изпълнител лице е нужно да 
представи следните документи:
•документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“ от 
ЗОП. 
•декларации по чл. 47, ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП (оригинал) –
Приложение № 10 и Приложение № 11 
•нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от 
упълномощено лице.
Изискванията на възложителя относно представянето и съдържанието на 
офертите, техническата спецификация и образците на документи са 
публикувани в документацията за участие в поръчката, достъпна на 
адреса на профила на купувача, посочен в поле I.1).

Дата: 10/07/2014 дд/мм/гггг

УНП: ca7252ba-776c-4989-88e4-2de6a54e8355 4


