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BG-гр.Кричим 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Кричим, пл."Обединение" № 3, За: Златка Маринова, РБългария 4220, 

гр.Кричим, Тел.: 03145 2252, E-mail: kmei kriclimxgabv.bg, Факс: 03145 2351 
Място/места за контакт: Община Кричим 
Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: \vww, krichirn.bg. 

Адрес на профила на купувача: http:'/www.kncliirn.bg^w 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА; 

Услуги 

КРАТКО ОПИСАНИЕ; 

Извършване на функционален анализ, разработване на препоръки и изготвяне на 
План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране. 
План за подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и 
икономичността. Провеждане на съпътстващо обучение и информационна кампания 
за заинтересованите страни, свързани с извършения функционален анализ по проект: 
,Повишаване на ефективността на Общинска администрация Кричим" е финансиран 
от Оперативна програма ,Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез 
ЕСФ, приоритетна ОС 1 ,Добро управление", подприоритет 1.1 ,^;фективна 
структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, 
по проект: „Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим 

КОД СЪГЛАСНО ОБШИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

80511000, 75112100, 79414000 

Описание; 
Услуги по обучение на персонала 
Услуги по управление на проекти за развитие 
Консултантски услуги по управление на човешки ресурси 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ; 

в обхвата на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка се включва 
осъществяването на следните дейности, подробно описани в документацията за 
участие:! .Извършен функционален анализ в общинска администрация - Кричим; 
2.План за действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране; 
З.План за подобряване ефективността; 4.План за подобряване на ефикасността и 
икономичността на общинска администрация Кричим; 5.Проведено съпътстващо 
обучение - еднодневно обучение с 36 (тридесет и шест) служители; б.Проведена 

http://wAW,aop.bg/\^1jDp.php?rTiode=vievv2&id=9024855&PHPSESSID=b84b3d8e772d5b0ecb5(M6bd177b2a59&^^ 1/2 
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информационна кампания, включвашд организирана кръгла маса със 
заинтересованите страни и разпространение на 100 бр. брошури, относно 
проведения функционален анализ и резултатите от него. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

35833 BGN 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; 

Обпдина Кричим 

NUTS: 

BG421 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Подробно описани в указанията и техническата спецификация към настоящата 
обществена поръчка, които могат да бъдат изтеглени на 
адрес :http y/www±richini bg/web/optk. html 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Показател Т: Техническо предложение - 70 точки Показател Р: Предлагана цена - 30 
точки 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

24/01/2014 17:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

24/01/2014 

http://www.aop.bg/v51 jDp.php?rnode=yew2&id=9024855&PHPSESSID=b84b3d8e772d5b0ecb5d46bd177b2a59&tab=&act= 2/2 
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