
Партида: 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop(Q)aop.bg, e-rop^aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: Община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-242 от дата 07/12/2012 
Коментар на възложителя: 
„ Обучение на учители и родители на деца със специални 
образователни потребности, чрез провеждане на тренинг - семинари 
по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в 
обществото", Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със 
средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 
схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и 
ученици със специални образователни потребности" на Оперативна 
програма „Развитие на човещките ресурси", бенефициент Община 
Кричим" разделена на три самостоятелно обособени позиции, както 
следва: 

Обособена позиция 1: „Обучение на учители чрез провеждане на 
тренинг - семинари за работа с деца със СОП" 

Обособена позиция 2: „Обучение на родители на деца със СОП чрез 
провеждане на тренинг - семинари". 

Обособена позиция 3: „ Кетъринг за провеждане на тренинг 
семинарите с родители и учители на деца със СОП" 

РАЗДЕЛ I; В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
община Кричим 
Адрес 
пл."Обединение" № 3 
Град Пощенски код Страна 
Кричим 4220 РБългария 
Място/места за контакт Телефон 
Община Кричим 03145 2098 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Елена Стойчева 
E-mail Факс 
kmet krichim@abv.bg 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.krichim.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.krichim.bg 
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РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
• Строителство П Доставки ^ У с л у г и 
Кратко описание 
„ Обучение на учители и родители на деца със специални 
образователни потребности, чрез провеждане на тренинг - семинари 
по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в 
обществото". Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или частично със 
средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 
схема: BGQ51PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и 
ученици със специални образователни потребности" на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси", бенефициент Община 
Кричим" разделена на три самостоятелно обособени позиции, както 
следва: 

Обособена позиция 1: „Обучение на учители чрез провеждане на 
тренинг - семинари за работа с деца със СОП" 

Обособена позиция 2: „Обучение на родители на деца със СОП чрез 
провеждане на тренинг - семинари". 

Обособена позиция 3: „ Кетъринг за провеждане на тренинг 
семинарите с родители и учители на деца със СОП" 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Оси. предмет 80522000 

Дон. предмети 55521200 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем 
По обособена позиция 1 „Обучение на учители чрез провеждане на 
два двудневни тренинг - семинара за работа с деца със СОП" 
Провеждане на два двудневни тренинг-семинара на 92 /деветдесет 
и двама/ учители в групи от по 23 човека.Продължителността на 
обученията е 8 учебни часа на ден - 16 учебни часа за един 
тренинг семинар. 
По обособена позиция 2: „Обучение на родители на деца със СОП 
чрез провеждане на два двудневни тренинг - семинара".Провеждане 
на два двудневни тренинг-семинара на 20 /двадесет/ 
родители.Продължителността на обученията е 8 учебни часа 
на ден - 16 учебни часа за един тренинг семинар. 
По Обособена позиция 3: „Кетъринг при организиране на тренинг-
семинарите с родители и учители на деца със СОП".В Тренинг-
семинарите ще вземат участие максимум 92 учители и 20 родители. 
За един участник в рамките на един двудневен семинар трябва да 
се осигури четири кафе-паузи и два обяда: 

Всяка кафе-пауза включва: 
кафе или чай - 1 бр. 
минерална вода - 1 бр. 
сладки или соленки 
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Прогнозна стойност 
(в цифри): 25984 Валута: B G N 

Място на извършване 
гр.Кричим, Община Кричим, пл. „Обединение" №5 К О Д NUTS: 

BG421 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Кандидатът следва да спазва сроковете и условията, посочени в 
Поканата и документацията за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка. 
Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-късно от 
30.06.2013 г. 
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 
дни от крайния срок за получаване на офертите. 
Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път на 
посочената от изпълнителя банкова сметка в срок не по-малък от 
30 календарни дни след провеждане на тренинг семинара и 
получаване на фактура за извършената услуга. 
Критерий за възлагане 
Пнай-ниска цена и̂кономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 
По обособени позиции 1 и 2 : 
Показател 1 (Р1): „Предложени теми за обученията" - максимална 
оценка - 20 точки. 
Показател 2 (Р2): План за провеждане на тренинг семинарите -
максимална оценка - 20 точки. 
Показател 3 (РЗ): „Предложен срок за отложено плащане на 
услугата" - максимална оценка 20точки 
Показател 4 (Р4): „Предложена цена в лева с ДДС" - максимална 
оценка - 4 0 точки. 
По обособена позиция 3: 
Показател 1 (Р5): „Предложен срок за отложено плащане на 
доставката" - максимална оценка 30 точки 
Показател 2(Рб): „Предложена цена в лева без ДДС" - максимална 
оценка - 70 точки. 
Срок за получаване на офертите 

Дата: 03/01/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да К1 НеП 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
w w w . k r i c h i m . b g 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 03/01/2013 дд/мм/гггг 
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