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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 04092
Поделение: ________
Изходящ номер: 103 от дата 25/07/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
СНЦ "МИГ - Ардино"

Адрес
ул. "Пирин" №20

Град Пощенски код Страна
Ардино 6750 България

Място/места за контакт Телефон
03651 4153

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Изет Шабан

E-mail Факс
iz_shaban@abv.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mig-ardino.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mig-ardino.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Организиране и провеждане на обучения и семинари  за 
популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, 
УС, бенифициенти и местни лидери, по Стратегията за местно 
развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по  Договор №РД 50-143/13.10.2011 
г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на 
стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на Местни 
инициативни групи, придобиване на уменния и постигане на 
обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от 
ПРСР 2007-2013 г.”. Обществената поръчка включва следните 
обособени позиции:
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Обособена позиция №1: Обучение за 3/три/ дни на общо 15 членове, 
от които 4 души от екипа на ЗАП, 7 души – УС на СНЦ „МИГ –
Ардино” и 4 души от бенефициентите в чужбина с цел обмяна на 
опит и добри практики при прилагането на СМР;
Обособена позиция №2: Два броя двудневни обучения на общо 7 
души, които са членове  от ЗАП/УС и бенефициенти с цел обмяна на 
опит и добри практики при прилагането на СМР  с други Местни 
инициативни групи от страната;
Обособена позиция №3: Два броя тридневни обучения на членове от 
ЗАП/УС и бенефициенти с цел обмяна на опит и добри практики при 
прилагането на СМР с други Местни инициативни групи от страната;
Обособена позиция №4: Обучение на ЗАП и УС на тема: 
„Разработване и изпълнение на бизнес план по мерките на СМР”;
Обособена позиция №5: Обучение на ЗАП/УС към СНЦ „МИГ – Ардино” 
на тема: „Мониторинг и отчитане на изпълнението на одобрените по 
СМР проекти”;
Обособена позиция №6: Тридневен семинар в гр. Ардино с участието 
на представители на местните инициативни групи от България и 
други страни за прилагането на лидер през новият планов период 
2014-2020 г. 
Обособена позиция №7: Два броя еднодневни обучения за одобрените 
към СМР на СНЦ „МИГ – Ардино” бенефициенти на тема: „Изпълнение 
и отчитане на проекти към СМР”;
Обособена позиция №8: Два броя еднодневни обучения за местни 
лидери за повишаване на обществената активност на територията и 
изграждане на партньорски мрежи;

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80511000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Общата стойност на договора не може да надвишава 73 410.00 лв. с 
включен ДДС, като по обособени позиции е както следва:
Обособена позиция №1: Обучение на общо 15 членове, от които 4 
души от екипа на ЗАП, 7 души – УС на СНЦ „МИГ – Ардино” и 4 души 
от бенефициентите в чужбина с цел обмяна на опит и добри 
практики при прилагането на СМР – 37 500.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №2: Двудневни обучения на общо 7 души, които 
са членове  от ЗАП/УС и бенефициенти с цел обмяна на опит и 
добри практики при прилагането на СМР  с други Местни 
инициативни групи от страната – 2 300.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №3: Тридневни обучения на членове от ЗАП/УС и 
бенефициенти с цел обмяна на опит и добри практики при 
прилагането на СМР с други Местни инициативни групи от страната 
– 3 960.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №4: Обучение на ЗАП и УС на тема: 
„Разработване и изпълнение на бизнес план по мерките на СМР” – 1 
960.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №5: Обучение на ЗАП/УС към СНЦ „МИГ – Ардино” 
на тема: „Мониторинг и отчитане на изпълнението на одобрените по 
СМР проекти” – 1 480.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №6: Тридневен семинар в гр. Ардино с участието 
на представители на местните инициативни групи от България и 
други страни за прилагането на лидер през новият планов период 
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2014-2020 г. – 17 170.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №7: Обучение за одобрените към СМР на СНЦ „МИГ 
– Ардино” бенифициенти на тема: „Изпълнение и отчитане на 
проекти към СМР” – 4 520.00 лв. с включен ДДС;
Обособена позиция №8: Организиране на обучение за местни лидери 
за повишаване на обществената активност на територията и 
изграждане на партньорски мрежи – 4 520.00 лв. с включен ДДС;

Посочената от кандидата обща цена за изпълнение на дейностите по 
публичната покана не може да надвишава посочената по-горе 
максимална стойност, определена по бюджета на проекта. 
Участниците в своите оферти посочват освен обща цена за 
изпълнение на услугата  и цена за изпълнение на съответната  
дейност, която не може да надвишава посочената по-горе 
максимална стойност за съответната дейност, определена по 
бюджета на проекта. Оферта, която съдържа  цени по-високи от 
стойносттите обявени от Възложителя, няма да бъде разглеждана, 
оценявана и класирана.

Прогнозна стойност
(в цифри): 61175   Валута: BGN

Място на извършване
В страната и чужбина код NUTS:  

BG425

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил 
най-малко един договор, с предмет, сходен с предмета на 
поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за 
подаване на офертата. За сходни на предмета на поръчката 
договори се приема, че са договори за организиране на обучения и 
провеждане на обучения за възрастни, придружен с заверено копие 
на: препоръка/референция или друг еквивалентен документ, 
доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени 
издател/възложител/лице за контакт, период/срок на изпълнение, 
дейности и стойност. 
2. Участникът трябва да разполга с екип от експерти, притежаващи 
необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на 
спецификата на поръчката, описани в техническите спесификации, 
както следва: Екип за управление и изпълнение с минимум: 
1. Ръководител  екип - Образование - Висше, професионално 
направление икономика или публична администрация или бизнес 
администрация (стопанско управление) или право; Общ 
професионален опит - 5 години опит; Специфичен опит, свързан с 
предмета на поръчката - участие в управлението на  проекти, 
насочени към обучения на възрастни лица,  изготвяне на планове и 
стратегии и/или извършване на обучение,  разработване на 
методически указания и/или процедурни правила и/или наръчници за 
изпълнение на обучения на възрасни лица, обучения (разработване 
на учебно съдържание и осигуряване на лектори), опит при 
организиране, провеждане и отчитане на изнесени обучения.
2. Експерт изготвяне на бизнес план по мерките на СМР, 
мониторинг и отчитане - Образование -Висше, професионално 
направление финанси или икономика; Общ професионален опит - 3 
години професионален опит в областта на финансовото управление и 
планиране; Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката - 
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опит в работа с или за местни, регионални и/или централни органи 
на властта; опит при изготвянето на бизнес план, проекти и 
стратегии; мониторинг и отчитане;  опит в предоставянето на 
обучения ( разработване на учебно съдържание и/или лектор).
3. Експерт „Обучение на местни лидери за повишаване на 
обществената активност“ - образование - Висше, професионално 
направление  публична администрация, психология, обществени, 
хуманитарни, юридическо и/или икономическо образование – степен 
магистър; Общ професионален опит- 3 години професионален опит 
обучение на възрастни лица; Специфичен опит, свързан с предмета 
на поръчката - опит в предоставянето на обучения ( разработване 
на учебно съдържание и/или лектор);

Офертата на участника трябва да съдържа най-малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение; 
4. Срок на валидност на офертата;
5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 
извършената услуга.
6. Списък-декларация на ключовите експерти, собствени и/или 
наети, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката, 
придружен от биография, подписана от съответния член на екипа;
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен 
плик.
Участникът трябва да подаде оферта за всички обособени позиции.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 06/08/2014 дд/мм/гггг Час: 12:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Документите са публикуване на интернет адреса на Възложителя: 
www.mig-ardino.bg
Адрес за представяне на офертата:
Гр. Ардино, ул. „Пирин” №20
Офис на СНЦ „МИГ – Ардино”

Дата, час и място на отваряне на офертите:
06.08.2014 г. от 13:00 ч. 
Гр. Ардино, ул. „Пирин” №20
Офис на СНЦ „МИГ – Ардино”
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/08/2014 дд/мм/гггг
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