BG-с. Хайредин, община Хайредин, област Враца,
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Сдружение Нов път, ул. Крум Аврамов № 22, За: Спаска Йорданова Петрова, Р
България 3357, с. Хайредин, община Хайредин, област Враца,, Тел.: 0896-782469, Email: new_road@abv.bg
Място/места за контакт: с. Хайредин, община Хайредин, област Враца,ул. Дафинка
Чергарска №9
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.newroad-hajredin.org.
Адрес на профила на купувача: http://newroad-hajredin.org/auctions.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на обществената поръчка е логистика и организиране на фокус групи,
обучения, семинари и заключителна среща с медии по проект „Насърчаване на
гражданското участие на млади роми”. Дейностите, включени в обхвата на поръчката
са както следва: 1. Логистика и организиране на 6 фокус групи в страната – по един в 6те планови региона 2. Логистика и организиране на Обучителни модули от Програма за
активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми – 1 бр.
във Велико Търново 3. Логистика и организиране на 6 бр. семинари в страната за
публично представяне на проекти- по един в 6-те планови региона; 4. Логистика и
организиране на 1 бр. заключителна среща в гр. София
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
55120000
Описание:
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
33126 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Република България

NUTS:
BG
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Технически възможности и/или квалификация на кандидатите: - кандидатът следва да е
изпълнил в последните три години поне 3 договора за услуги, сходни с предмета на
настоящата процедура. Под сходни с предмета на поръчката договори се визират
договори, свързани с организиране на събития, обучения, конференция и свързаната с
тях логистика (наем зали, кафе паузи, нощувки за участниците в тях). Офертата и
приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци
Офертата задължително съдържа: 1. Писмо към офертата за участие в обществена
поръчка при условията - Приложение №1 оригинал 2. Списък на документите,
съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка – Приложение №2 оригинал 3. Административни сведения за участника – подписани от участника –
Приложение № 3 - оригинал 4. Копие заверено на БУЛСТАТ – за юридическо лице или
ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност- с гриф
„Вярно с оригинала”, подпис и печат; 5. Декларация по чл.47. ал. 1 от ЗОП Приложение 4 - оригинал 6. Декларация по чл. 47 ал. 2 от ЗОП - Приложение 5 оригинал 7. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП – Приложение 6 - оригинал 8. Списък по
чл.51,ал.1, т.1 от ЗОП - списък на доставките или услугите ,които са еднакви или
сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на заявлението или офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите ,заедно с доказателство за извършената доставка
или услуга. – Приложение 7. 9. Техническо предложение – Приложение 9 - оригинал
10. Ценово предложение – Приложение 10- оригинал 11. Проекто-договор –
Приложение 11 – попълнен с данни на участника 12. Други документи и доказателства
по преценка на кандидата 13. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали
офертата, в случай, че нямат представителни функции. 14. Декларация по чл. 56, ал. 1,
т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители. Когато участникът
предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите,
както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. –
Приложение 12 - оригинал

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
27/07/2015 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат
получени на посочения интернет адрес www.newroad-hajredin.org или на адрес : с.
Хайредин, община Хайредин, област Враца,ул. "Дафинка Чергарска"№ 9 Всяка оферта
се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или
упълномощен от него представител – лично или с препоръчано писмо с обратна
разписка, адресиран до Сдружение „Нов път” с. Хайредин, община Хайредин, област
Враца, ул. Дафинка Чергарска № 9. Върху плика всеки участник записва „Оферта за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал.4, т. 2
във връзка с чл. 101а, ал.2 от ЗОП с предмет „Организиране на фокус-групи, семинари,
обучения и конференции в България във връзка с осъществяване на проект
„Насърчаване на гражданското участие на млади роми”. Срокът на валидност на
офертите: не по-малък от 90 дни считано от крайната дата за подаване на оферти
Документите в офертата трябва да се представят в оригинал и копие, заверено с гриф
„Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника в процедурата. Отварянето на
офертите ще се състой на 28.07.2015 г. от 10,00 часа на адрес : Сдружение „Нов път” с.
Хайредин, община Хайредин, област Враца, ул. Дафинка Чергарска №9.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
27/07/2015

