
Партида: 00814 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00814

Поделение: ________

Изходящ номер: 2400-1817 от дата 02/10/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Враца

Адрес
ул. Стефанаки Савов 6

Град Пощенски код Страна
гр. Враца 3000 Р. България

Място/места за контакт Телефон
Община Враца 092 624788; 092 622400

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
По техническата спецификация - Калина Дуранкева – Ръководител 

проект; По реда и условията за провеждане - Славян Янков, Гл. 

експерт ОП

E-mail Факс
rozalinageorgieva@b-trust.org 092 623061

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.vratza.bg/.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.vratza.bg/?category=18

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за провеждане на обучения на младежи в курс 

по английски език, информатика, фризьорство и шивачество.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80000000

Доп. предмети 80533200

80580000

98321000

98393000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обучение на младежи в курс по английски език: Общ обем на 

часовете за две нива (А1 и А2) – 200 ч. по 4 учебни часа дневно. 

В обучението ще бъдат включени 15 младежи.

Обучение на младежи в курс по информатика: Общ обем на часовете 

– 300 ч. по 4 учебни часа дневно. В обучението ще бъдат включени 

15 младежи.

Обучение на младежи в курс по фризьорство: Общ обем на часовете 

– 300 ч. по 4 учебни часа дневно. В обучението ще бъдат включени 

15 младежи.

Обучение на младежи в курс по шивачество: Общ обем на часовете –

300 ч. по 4 учебни часа дневно. В обучението ще бъдат включени 

15 младежи.

Прогнозна стойност

(в цифри): 44005.50   Валута: BGN

Място на извършване

община Враца код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания за технически възможност и квалификация:

1)Участникът да е изпълнил поне една услуга, еднаква или сходна 

с предмета на обществената поръчка през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата.

2) Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за 

целия срок на изпълнение на поръчката минимум пет лица, които ще 

бъдат ангажирани с изпълнението на предмета на обществената 

поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания: 

Ръководител на екип, който да има висше образование - степен 

„магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански, 

хуманитарни или правни науки, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., 

относно класификатора на областите на висшето образование и 

професионалните направления; най-малко 5 години общ 

професионален опит, специфичен професионален опит - да е 

участвал като обучител в най-малко 1 обучение за възрастни.

Ключов експерт 1, който да има висше образование – с минимална 

образователна степен „магистър” в областта на Хуманитарни или 

Педагогически науки, специалност „Английска филология” или 

специалност „Педагогика на обучението по български и английски 

език”, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на 

областите на висшето образование и професионалните направления 

или еквивалентни, с общ професионален опит най-малко 3 години, 

специфичен професинален опит - да е участвал като обучител в 

поне 1 обучение на възрастни в сферата на чуждоезиковото 

обучение по английски език.

Ключов експерт 2, който да има висше образование – с минимална 

образователна степен „магистър” в областта на Информационните 

технологии или еквивалент с общ професионален опит най-малко 3 

години, специфичен професинален опит - да е участвал като 

обучител в поне 1 обучение на възрастни по информатика.

Ключов експерт 3, който да има квалификация по професията 815010 

"Фризьор" от област на образование "Услуги за личността" и 

професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" 

съгласно Списъка на професиите за
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професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона 

за професионалното образование и обучение или еквивалент, с общ 

професионален опит най-малко 3 години, специфичен професинален 

опит - да е участвал като обучител в поне 1 обучение на 

възрастни по фризьорство.

Ключов експерт 4, който да има квалификация по професия 542040 

"Моделиер – технолог на облекло" от област на образование 

"Производство и преработка" и професионално направление 542 

"Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" 

съгласно Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното 

образование и обучение или еквивалент, с общ професионален опит 

най-малко 3 години, специфичен професинален опит - да е участвал 

като обучител в поне 1 обучение на възрастни по шивачество.

3). Участникът следва да представи актуална Лицензия за 

професионално обучение от НАПОО, или еквивалент, за професии и 

специалности, както следва: 48 „Информатика”, професионално 

направление 482 „Приложна информатика”, професия 482030 

„Оператор на компютър”, специалност 4820301 „Текстообработване”;

54 „Производство и преработка”, професионално направление 542 

Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”, 

професия 542110 „Шивач”,специалност 5421101 „Шивачество”;

81 „Услуги за личността”, професионално направление 815 

„Фризьорски и козметични услуги” професия 815010 

„Фризьор”,специалност 8150101 „Фризьорство”;

Участникът трябва да е доставчик на обучение по Ключова 

компетентност – „Общуване на чужди езици” към Агенция по 

заетостта.

За допускане до участие в процедурата на участниците, установени 

в друга държава, възложителят няма изискване за набавянето на 

лиценз, ако те представят еквивалентен документ, издаден от 

държавата, в която са установени.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
А - Финансов показател /предлагана цена/ - 60%; Б - Технически 

показател - 40%; Б1 - Дейности за изпълнение на поръчката - до 4 

т.; Б2 - Организация и план на изпълнението - до 4 т.; Б3 - Срок 

за изпълнение на поръчката - до 2 т.

С оглед броя на символите в образеца на публична покана, 

методиката за определяне на комплексна оценка на офертите е 

достъпна в профила на купувача, посочен по-горе.

Срок за получаване на офертите

Дата: 14/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, 

като върху плика е необходимо да посочите: наименование на 

поръчката, идентификационен номер на Възложителя (02-2015-088), 

името на подателя, адрес по регистрация, точен адрес за 

кореспонденция, телефон, имейл и факс за връзка. Офертите се 

подават в стая № 64 на Община Враца, от 8.00 – 17.00 ч., всеки 
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работен ден.

Неразделна част от настоящата  Покана са: Образец на Оферта; 

Техническа спецификация; Указания към участниците; Приложения; 

Проект на Договор.

Същите се намират на посочения адрес на профила на купувача - 02

-2015-088.

Класираният на първо място в обществената поръчка, се задължава, 

при подписването на договора да представи: Документи, издадени 

от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост); 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.10.2015 г, в 10:30 

ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 

6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 13/10/2015 дд/мм/гггг
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