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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Извършване на функционален анализ, разработване на преноръки 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 Онеративна програма „Административен 
капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ОС 1 „Добро 
управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната 
администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, но проект: „Повишаване 
ефективността на общинска администрация Кричим" 

Съгласувал: 

Даниел Янакиев 
Юрисконсулт при община Кричим 

януари, 2014 г. 
гр, Кричим 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, т. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на 
Закона за обществените поръчки за услуга с предмет: Извърщване 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 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна 
линия BG051PO002/13/1.1-07, по проект: „Повишаване ефективността на общинска 
администрация Кричим" 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 7, т. 1 от 
ЗОП е община Кричим, представлявана от Атанас Стефанов Калчев - Кмет на 
общината, адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, тел. 03145/2250 

2. Обект иа поръчката: Обектът на настоящата обществена поръчка е 
„УСЛУГА", по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

3. Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка е: 
Извърщване 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 „Ефективна структура на държавната 
администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, по проект: „Повишаване 
ефективността на общинска администрация Кричим" 

4. Вид на процедурата: Публична покана по реда на глава VIII „а" от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/. Съгласно чл. 101а, ал. 2 от ЗОП „за възлагане на 
поръчките по чл. 14, ал. 4 възложителя събира оферти с публикуване на покана". 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 2 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Срокът за достъп до публичната покана в Портала за обществени поръчки е 
24.01.2014 г. 

5. Правно основание за откриване на процедурата 
Правно основание: чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а и сл. от Закона за обществените 

поръчки. 

6. Максимално допустимата прогнозна стойност на поръчката е 35 833 лв. 
без ДДС 

Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва 
всички разходи за изпълнение на поръчката. 

В ценовите си оферти участниците представят обща цена за изпълнение на 
поръчката. Участници, които са предложили цена, надвишаващи максималната 
прогнозна стойност се отстраняват от участие в процедурата. 

7. Срок за изпълнение на поръчката: 4 /четири/ месеца, считано от датата на 
подписване договора за изпълнение на обществената поръчка. 

8. Начин за плащане 
Плащането ще се извърщва на два етапа: 
Авансово плащане - 10 % от общата стойност на договора, предложена от 

участника, която следва да се изплати в срок от 10/десет/ календарни дни от сключване 
на договора за изпълнение на обществената поръчка; 

Окончателно плащане - 90 % от общата стойност на договора, предложена от 
участника, която следва да се изплати в 3 О/тридесет/ дневен срок от получаване на 
фактура и представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейността 
по проекта 

9. Място на изпълнение 
Мястото на изпълнение на услугата ще е на територията на Община Кричим, 

съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. 

11. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Участник може да бъде юридическо или физическо лице, отговарящо на 
условията посочени от възложителя в документацията и на изискванията на чл. 47, ал. 
1, 2 и 5 от ЗОП 

2. Участникът се представлява от законния си представител или лица, изрично 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
законния представител, пълномощно; 

3. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата 
и документацията за участие в процедура за възлагане на поръчката. 

4. Всеки участник има право да представи само една оферта по предмета на 
обществената поръчка. Не се допускат различни варианти на офертите. 

5. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана 
за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените 
към документацията образци; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Административен капацитет", 3 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по 
чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях. 

7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 
документите по чл.56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

8. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 
56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т 6, 
които са на чужд език, се представят и в превод. 

9. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват 
подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, дела на тяхното 
участие и за кои видове дейности е това участие. 

10. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да 
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от 
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

11. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно и също лице не може 
да участва като подизпълнител на различни участници. 

13. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано 
лице" по смисъла на §1 т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП и/или за него е 
налице конфликт на интереси по Закона за защита и предотвратяване на конфликт на 
интереси със служители на ръководна длъжност в администрацията на община Кричим. 
Изискването се отнася за управителите или за изпълнителните членове на 
управителните органи на кандидатите. При подписване на договора за обществената 
поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от 
съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 
47, ал. 1, т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 

14. Изисквания при предоставяне на услугата, предмет на поръчката: При 
изпълнението на поръчката следва да се спазват изискванията на действащото 
общностно и национално законодателство, актовете в областта на Структурните 
фондове на Европейския съюз, правилата на Оперативна програма „Административен 
капацитет", както и изискванията, определени в документацията за участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 

Изпълнителят е длъжен да направи всичко необходимо за оповестяване на 
факта, че поръчката се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен 
капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с правилата за информация 
и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 и 
съответните указания на Възложителя. 

На всички разработени материали трябва по подходящ начин да са поставени 
знамето (в съответствие с графичните стандарти) и думите „Европейски съюз"логото 
на ЕСФ и слоганът на ЕСФ - „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората " и 
логото на ОПАК и слоганът на ОПАК - „ОПАК. Експерти в действие". Дейностите за 
информация и публичност са важна част от изпълнението поръчката. Неизпълнението 
им може да бъде считано за нередност. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Административен капацитет", 4 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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III. Изисквания към участниците: 

1. Икономически и финансови възможности: 
- Участниците следва да имат минимален оборот за последните три финансово 

приключили години - не по-малко от 90 000 лева 

2. Технически възможности: 
- През последните три години участникът следва да е изпълнил или да е 

участвал в изпълнението на минимум един консултантски договор, свързан с 
оптимизиране на функциите и организационно развитие на администрациите или 
анализ на състоянието и подобряване на административното обслужване в публичния 
сектор или с аналогичен предмет. 

3.Изисквания към екипа на участниците: 
За гарантиране на качественото изпълнение на възложените му задължения 

Изпълнителят следва да разполага с екип от експерти със съответната квалификация и 
опит. Предложените експерти трябва да притежават необходимата професионална 
квалификация и правоспособност, когато е предвидена в нормативен акт, за изпълнение 
на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка. В екипа на 
потенциалния участник трябва да фигурират най-малко следните експерти: 

Ръководител на екипа - 1 бр. 
Ръководителят на екипа отговаря за организацията, контрола и цялостното 

управление на реализацията на дейностите по поръчката, като гарантира 
своевременното и ефективно изпълнение в съответствие с Техническата спецификация 
и определените срокове. 
Изисквания за образование, квалификация и опит: 

• висше образование, образователно-квалификационна степен ,.магистър" 
• най-малко 3 години професионален опит в областта на системи за управление 

или аналогичен; 
• участие в най-малко 2 проекта/договора като ръководител или експерт при 

извършване на проучвания и анализи на състоянието в държавни и общински 
администрации; въвеждане на вътрешни правила за работа; разработване на маршрути 
за услугите; унифициране на документите; въвеждане на системи за управление, 
свързани с подобряване на административното обслужване или аналогични; 

Ключов експерт - 1 бр. 
Изисквания за образование, квалификация и опит: 

• висше образование, образователно-квалификационна степен ,.магистър" 
• най-малко 3 години доказан професионален опит; 
• участие в най-малко 2 проекта/договора като ръководител или експерт при 

извършване на проучвания и анализи на състоянието в държавни и обшински 
администрации; оптимизиране на функциите и организационно развитие на 
администрациите; въвеждане на вътрешни правила за работа; разработване на 
маршрути за услугите; унифициране на документите; въвеждане на системи за 
управление, свързани с подобряване на административното обслужване или 
аналогични 

• лекторски умения - участие като лектор в най-малко 2 обучения, свързани с 
прилагане на системи за управление в публичния сектор 

Експерти - минимум двама: 
Изисквания за образование, квалификация и опит: 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Административен капацитет', 5 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър" 
• най-малко 3 години доказан професионален опит; 
• участие в най-малко 2 проекта/договора като експерт за подобряване на 

управлението в публичния или частния сектор. 
Потенциалния участник доказва образованието, квалификацията, уменията и 

опита на ръководителя и ключовите експерти с представяне на автобиографии, в които 
да е включена информация за доказване на всяко едно от изискванията за образование, 
квалификация, умения и опит, в т.ч. срок, описание на извършваните дейности, участие 
в проекти, месторабота и др. Към автобиографията се прилагат референции от 
работодатели/възложители, писма/протоколи или други доказателства за приемане на 
проекта/работата, копия от дипломи за завършено образование, сертификати, 
удостоверения, правоспособност, трудови и служебни книжки, трудови и граждански 
договори и др. подходящи документи. 

Потенциалният участник доказва възможността да ползва ръководителя и 
посочените експерти с подписана от тях декларация по образец (Образец 7). 

Потенциалният участник следва да опише ясно и детайлно състава и 
разпределението на отговорностите и задачите на експертите по дейности и 
поддейности и ангажираността им в човекодни в периода на изпълнение, както и 
предвидените механизми за координация и контрол в екипа. 

Потенциалният участник, който не е предложил екип с квалификация и опит, в 
съответствие с посоченото, се отстранява. 

Ръководителят на екипа може да привлича и краткосрочни експерти за 
изпълнение на конкретни задачи при подготовка на доклади и анализи за специфични 
дейности. По отношение на краткосрочните експерти се посочва брой, квалификация, в 
изпълнение на кои дейности участват и за какъв период от време. 

Член на екипа, с който потенциалния участник е избран за изпълнител, може да 
бъде заменен (при обективна невъзможност на първия да участва при изпълнението на 
възложената дейност) с друг експерт с равностоен опит, квалификация и умения или с 
по-добър специалист, само с писменото съгласие на Възложителя. 

При никакви обстоятелства привличането на допълнителни специалисти, 
(включително и помошен персонал), не е основание за искане на каквото и да е 
допълнително плаш;ане извън договорената цена. 

В случай, че потенциалният участник е обединение/консорциум, което не е 
юридическо лице, изискването се отнася до обединението като цяло. 

Ш. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

1. Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта". 

2. Всички оферти, които отговарят на изискванията по чл. 56 и чл. 57 ЗОП и 
изискванията на Документацията, ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по 
посочените по-долу показатели и относителната им тежест, по следната методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите: 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. Комплексната 
оценка - КО се изчислява по следната формула: 

КО = Т + Р 

Където: 
Показател Т: Техническо предложение, с максимална стойност 70 точки; 
Показател Р: Предлагана цена, с максимална стойност 30 точки. 

3. Изчисляване оценките на показателите 

Показател Т: Техническо предложение - съгласно приложената Техническа 
спецификация (Приложение № 1) за изпълнение на договора. 

Показател Т - Съответствие на предложената от участника методология спрямо 
целите, задачите и очакваните резултати и степен на разбиране от участника на 
изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация - 70 точки 
максимална стойност. 

При оценяването щ е б ъ д е използвана п е т с т е п е н н а скала: 
Показател Ti 

Съответствие на предложената от участника методология спрямо целите, задачите и 
очакваните резултати и степен на разбиране от участника на изискванията на 

Възложителя, зачожени в Техническата спецификация 
Степен на съответствие Брой точки 

Предложената методология съответства на целите и задачите, необходими 
за изпълнение на дейността и нейното приложение би довело до постигане 
на очакваните резултати. Методологията е описана подробно и 
задълбочено, като са обосновани смисълът, съдържанието, логиката, 
необходимостта и последователността от прилагането на отделните 
концепции, методи и инструменти. Действията на участника са представени 
по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, 
реализация и изпълнение на задачите. Показан е подход, който детайлно, 
ясно и последователно е отчел всички взаимовръзки и обвързаности между 
дейностите. Налице са механизми за реализация предмета на поръчката и 
обосновано разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в 
Техническата спецификация. 

70 

Предложената методология съответства на целите и задачите, необходими 
за изпълнение на дейността и нейното приложение би довело до постигане 
на очакваните резултати. Методологията е описана подробно и 
задълбочено, като са обосновани смисълът, съдържанието, логиката, 
необходимостта и последователността от прилагането на отделните 
концепции, методи и инструменти. Действията на участника са представени 
по начин, от който не е видно познаване на цялостния процес на 
подготовка, реализация и изпълнение на задачите. Показан е подход, който 
не е отчел всички взаимовръзки и обвързаности между дейностите. Налице 
са механизми за реализация предмета на поръчката и разбиране на 
изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. 

50 

Предложената методология съответства на целите и задачите, необходими 
за изпълнение на дейността и нейното приложение би довело до постигане 

30 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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на очакваните резултати. Методологията не е описана подробно и 
задълбочено, като смисълът, съдържанието, логиката, необходимостта и 
последователността от прилагането на отделните концепции, методи и 
инструменти са обосновани отчасти. Действията на участника са 
представени по начин, от който не е видно познаване на цялостния процес 
на подготовка, реализация и изпълнение на задачите. Показан е подход, 
който не е отчел всички взаимовръзки и обвързаности между дейностите. 
Налице са механизми за реализация предмета на поръчката и разбиране на 
изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. 

Предложената методология съответства на целите и задачите, необходими 
за изпълнение на дейността, но нейното приложение не би довело до 
постигане на очакваните резултати. Методологията не е описана подробно 
и задълбочено, като смисълът, съдържанието, логиката, необходимостта и 
последователността от прилагането на отделните концепции, методи и 
инструменти са обосновани отчасти. Действията на участника са 
представени по начин, от който не е видно познаване на цялостния процес 
на подготовка, реализация и изпълнение на задачите. Показан е подход, 
който не е отчел всички взаимовръзки и обвързаности между дейностите. 
Налице са ме.ханизми за реализация предмета на поръчката, но не са 
разбрани добре изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 
спецификация. 

10 

Предложената методология не съответства на целите и задачите, 
необходими за изпълнение на дейността и нейното приложение не би 
довело до постигане на очакваните резултати. Методологията не е описана 
подробно и задълбочено, като смисълът, съдържанието, логиката, 
необходимостта и последователността от прилагането на отделните 
концепции, методи и инструменти не са обосновани. Действията на 
участника са представени по начин, от който не е видно познаване на 
цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите. 
Показан е подход, който не е отчел всички взаимовръзки и обвързаности 
между дейностите. Не са налице механизми за реализация предмета на 
поръчката и не са разбрани изискванията на Възложителя, заложени в 
Техническата спецификация. 

Показател Р: Предлагана цена, с максиматна стойност 30 точки. 
Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за 
изпълнение, по следната формула: 

Р = Cmin/Cn X 3 0 , където: 

Cmin е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка на 
ценовата оферта и класиране; 
30 е максимален брой точки за показателя; 
С„ е предложената от п-тия участник обща цена на оценяваната оферта. 

Комисията съставя протокол от работата си, който завършва с класиране на 
участниците, съгласно изложената методика. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. 
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато 

избраният критерий е „икономически най-изгодна оферта", за икономически най -
изгодна се приема тази оферта в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако 
икономически най-изгодната оферта не може да се определи и по-горе предвидения 
ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти. 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - по образец на участника. 
2. Оферта за участие - попълва се Образец № 1. 
3. Административни сведения за участника - попълва се Образец 2. 
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец М 3. 
5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на 
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност; 

Забележка: 
При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове па чл. 23. ал. 4 от 

ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския 
регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на 
документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР ". 

6. Списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.), приключени към датата 
на подаване на офертите - Образец №4, (Референции за добро изпълнение за минимум 
един от договорите в списъка, съдържащи информация относно предмет на договора, 
изпълнените дейности, стойност, период на изпълнение и потвърждение за успешно и 
качествено изпълнение). 

7. Списък на предложените ключови експерти за изпълнение на поръчката -
Образец № 5; 

8. Автобиографии на ключови експерти, които ще извършват дейностите по 
обществената поръчка - Образец № 6 ]\ документи доказващи изискваните 
образование, професионална квалификация, умения (дипломи, сертификати за 
специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и 
професионален опит; 

9. Декларации от предложените експерти - Образец № 7; 
10. Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда 

такива и делът на тяхното участие - Образец № 8; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 9 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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11. Декларация за съгласие от подизпълнител - Образец №9; 
12. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от 

датата на представянето. 
13. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор - попълва се 

Образец № 10. 
14. Техническо предложение - попълва се Образец № 11; 
15. „Ценова оферта" (Предлагана цена) - попълва се Образец № 12;. 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

Документацията за участие в процедурата е налична и се предоставя безплатно 
на следната интернет страница: http://www.krichim.bg/web/optk.html или при поискване 
по електронна поща. Лице за контакт: Златка Маринова - Ръководител проект, 
електронна поща zamkmet_krichim@abv.bg и телефон за връзка 03145 2252 

V. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 
запечатват в един непрозрачен нлик, като в горния десен ъгъл се изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. ,, Обединение " № 3 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
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 Кричи,н" е финансиран от Оперативна програма 
„Адлшнистрапгивен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна 
ОС 1 „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на 
държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, по проект: 
„Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим" 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника и 
адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail; 

> Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
никакви други фирмени печати и знаци; 

2. Изисквания към документите: 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", \ Q 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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• Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф 
„Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени 
конкретни изисквания за вида и заверката им; 

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, посочени в удостоверението за актуално състояние или 
изрично упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи 
нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

• Офертата се подава на български език; 
• По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции. 

3. Подаване на оферти: 

> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: град Кричим, пл. ,.Обединение" № 3, стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 
> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на 

офертата от възложителя; 
> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените 

поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 
> При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър. За подаването на офертата на участника се предоставя входящ 
регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в 
процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват 
във входящия регистър. 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока 
за приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със 
заповедта за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 

2. Комисията приема правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред определен 
от длъжностните лица в Комисията. 

3. Комисията съставя протокол за действията си, който се подписва от всички 
членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация в 
срока за работа на комисията, определен в заповедта за назначаването й. 

V n . СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената 
процедура. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .Административен капацитет", {{ 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 



ЕСФ 
ОПАК. Експерти е действие Европейски сомиален фонд 

Европейска съюз Интесгации в хората 

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата 
или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с 
проекта на договора, представен в документацията и включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 
Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се 
прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни 
актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет', 12 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


