
Партида: 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АО П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

е-таП: гор^аор.Ьа, е-гор(р1аор.Ьд 
интернет адрес: тр://\л/уууу.аор.Ьд 

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: 29-00-27 от дата 31/01/2013 
Коментар на възложителя: 
„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и 
учители на деца със СОП" по проект „Специални в образователните 
потребности, еднакви в обществото". Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № ВС051РО001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или 
частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд по схема: ВС051РО001-4.1.04 „Подпомагане на 
обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности" на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси", бенефициент Община Кричим". 

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 Р България 
Място/места за контакт Телефон 
община Кричим 03145 2082 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Елена Стойчева 
Е-та!! Факс 
кте-Ь к^^с11^т@аЬV. Ьд 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
иим.кгхсЬхт.Ьд 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
Ъ^^р: //мим. кгхсЬхт. Ьд/меЬ/ор"Ьк. Ь-Ьт! 

Р А З Д Е Л И 

Обект на поръчката 
• Строителство • Д о с т а в к и 1ЕУслу ги 
Кратко описание 
„Кетъринг при организиране на тренинг семинари с родители и 
учители на деца със СОП" по проект „Специални в образователните 
потребности, еднакви в обществото". Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № ВС051РО001-4.1.04-0021, финансиран изцяло или 
частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд по схема: ВС051РО001-4.1.04 „Подпомагане на 
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обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности" на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси", бенефициент Община Кричим". 
Общ терминологичен речник (СРУ) 

Осн. предмет 
Осн. код 
55521200 

Дон. код (когато е приложимо) 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем 
• Кетъринг за провеждане на два двудневни тренинг -семинара. 
• В тренинг-семинарите ще вземат участие максимум 92 учители и 
20 родители. 
• Тренинг семинарите ще се провеждат в събота и неделя в групи 
от по 23 човека за учителите и максимум 20 човека за родителите. 
Един тренинг-семинар ще се проведе в рамките на 5 съботи и 
недели. 
• 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 

Обяда включва: 
Предястие, основно ястие, десерт и безалкохолна 

напитка или минерална вода 

Изпълнителят следва да осигури и: 
• Зала за хранене за обяда с минимална площ 30 кв. м. 
• Присъствие на обслужващ персонал притежаващ необходимите 
документи по Закона за храните, за сервиране и отсервиране на 
хранителните продукти. 
• Транспорт на участниците до залата за хранене / при 
отдалеченост на залата за хранене на повече от 500 м. от мястото 
на провеждане на тренинг семинарите. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 4480 Валута: ВОК 

Място на извършване 
гр. Кричим, общ. Кричим кодКиТЗ: 

ВС421 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
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 
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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; 
6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и б 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 б, 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. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем 
на поръчката и не може да оферират само за част от артикулите 
посочени в техническата спецификация; 
12. 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; 
13. 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; 
14. 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 Приложение 2 към проекто
договора . 
Критерий за възлагане 
• най-ниска цена |^икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
Показател 1 (Р1): „Предложен срок за отложено плащане на 
услугата" - максимална оценка 30 точки 
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Показател 2(Р2): „Предложена цена в лева без ДДС" - максимална 
оценка - 70 точки. 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 15/02/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да ^ Не • 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
111:1:р: //ммм. кгхсЬхт. Ьд/меЬ/ор1:к. Ь-Ьт! 

Р А З Д Е Л IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 15/02/2013 дд/мм/гггг 
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