
Европейски съюз

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

“Организиране на обучения по ключови компетентности” в изпълнение на проект „Община Горна 
Оряховица -  модерна и конкурентна администрация”, свързан с Договор за безвъзмездна финансова

помощ М 13-22-110/05.08.2014г. по 
Оперативна прогрета „Административен капацитет”,

Бюджетна линия ВС051Р0002/13/2.2-14.

гр. Горна Оряховица, 2014 г.

Този документ е част ог проект „Общ ина Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор №  М13-22- 
110/05.08.20141..). осъщ ествяван от Общ ина Горна Оряховица с ф инансовата подкрепа по Оперативна програма 
„Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.



Партиди 00413 РЕШЕНИЕ (версия 4)

^  АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
~  1000 София, ул. Леге 4

А  О 11 факс: 940 7078

^ —  интернет адрес: http://w w w .aop.bg

РЕШЕНИЕ
□ П роект на решение 
1ЯРешение за публикуване
Номер: 3333 от 14/11/2014 дд/мм/гггг

(ЗА ) за откриване на процедура
□  Б) за промяна
□ В )  за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
Я ч л . 3, ал. 1 от ЗОП 
□ ч л . 3, ал. 2 от ЗОП
□  Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник па ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида па възложителя: 00413 
Поделение: Община Горна Оряховица
Изходящ номер:___________________________________ от дата_________
Коментар на възложителя:
"Организиране на обучения по ключови компетентности" в 
изпълнение на проект „Община Горна Оряховица - модерна и 
конкурентна администрация", свързан с Договор за безвъзмездна 
финансова помощ М13-22-110/05.08.2014 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет"
Бюджетна линия ВС051Р0002/13/2.2-14.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
Я  по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
□  по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Горна Оряховица
Адрес
пл. "Георги Измирлиев" № 5
Град Пощенски код Държава
Горна Оряховица 5100 Република

България
За контакти Телефон 

0618 60501
Лице за контакт
Миглена Петкова - старши юрисконсулт
Електронна поща 
до ор  104@abv.bg

Факс
0618 60203

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

УНП: dc80a0cd-02fiM3dl-a06S-al 7077181287 I
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Пар шла: 00413 РЕШЕ! ГИЕ (версия 4)

http://www.g-oryahovica.org/
Адрес на профила на купувача:
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-4 7-27/8 6/3208.html
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

□  Министерство или друг държавен орган, ЕЗОбществени услуги 
включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

□  Национална агенция/служба □ О колна среда
ЕЗРегионален или местен орган □Икономическа и финансова дейност
□  Регионална или местна агенция/служба □Здравеопазване
□Публичноправна организация □Настаняване/жилищно строителство и
□Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация □ С оциална закрила
□  Друго (моля, уточнете):_______________  □  Отдих, култура и религия

□Образование
_____________________________________________Р Д р у го  (моля, уточнете):

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързапа/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

□  Производство, пренос и разпределение на □П ощ енски услуги 
природен газ и топлинна енергия

□Електрическа енергия □Ж елезопътни услуги
□ Т ърсене, проучване или добив на □ Г радски  железопътни, трамвайни,

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги
□  Търсене, проучване или добив на □П ристанищ ни дейности 

въглища или други твърди горива
□  Вода____________________________________  □  Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
Ю процедура за възлагане на обществена поръчка 
□ конкурс за проект
□  процедура за създаване на система за предварителен подбор

Н.1) Вид на процедурата__________________________________________________________
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от 3011
Открита процедура ЕЗ Ускорена на договаряне с обявление □
Ограничена процедура □Договаряне без обявление □
Ускорена ограничена процедура □  Конкурс за проект - открит □
Състезателен диалог □ К онкурс за проект - ограничен □
Договаряне с обявление □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура □Д оговаряне без обявление □
Ограничена процедура □ К онкурс за проект - открит □
Договаряне с обявление □  Конкурс за проект - ограничен □
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП ЕЗЧл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП □
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ап. 3 от ЗОП Р Ч л . 90, ал. 1, т. от ЗОП_________________ Q
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Партида: 00413 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП □  Чл. 94, ал. 2 от ЗОП □
Чл. 84. т. от ЗОП □  Чл. 119в, ал. 3, т. от ЗОП □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП □ Ч л . 105, ал. 1 от ЗОП □
Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП □  Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от □

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП □  Чл. 119в, ал. 3, т. от ЗОП □
точка:

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
□  Строителство 
□Д оставки 

Услуги______

1У.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен 
диалог / на конкурса за проект
Общата цел на проектното предложение е повишаване квалификацията 
на служителите от община Горна Оряховица чрез обучения в 
страната. Постигането основната цел ще доведе до постигане целта 
на процедурата: „Повишаване на квалификацията на служителите в 
администрациите на общинско ниво, чрез обучение в страната", 
както и за постигане целта на приоритетна ос 2 на ОП 
„Административен капацитет": „Подобряване на управлението на 
човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите 
в държавната администрация, съдебната система и структурите на 
гражданското общество".
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 
трябва да бъдат описани в това поле)

1У.2) Зелена обществена поръчка

1У.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата аа Националния илан 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

Да □  Не К

1У.2.1.1) Продуктова група
□  Копирна и графична хартия □Климатици
□  Офис 1Т оборудване □Почистващ и продукти и услуги
□  Офис осветление □Конвенционални транспортни средства и

услуги, свързани с тях 
□ У лично осветление □Електрически превозни средства и

системи за зареждане

ГУ.2.1.2) "Зелените" крнтерин присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто
договора)

(б р о й )
(б р о й )
(б р о й )
(б р о й )

1У.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за 
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга 
информация)

Да □  Не К

V: МОТИВИ

У.1) Мотиви за избора на процедура
Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се 
определят техническите спецификации, не са на лице условия за 
провеждане на състезателен диалог и на процедура на договаряне

УНП:с)с80аОс<М>2Я-43|11-а0б5-дП07718га7 3
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без обявление, което дава възможност обществената поръчка да 
бъде възложена чрез открита процедура.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)__________________________________________________________________________

V.2) Л ица, до които се изпращ а поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

У.З) Н астоящ ата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № __________от дата__________дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
_________-_________-_________ (ппппп-уууу-хххх)
Д опълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на 
ДДС (в %)

на обща стойност__________Валута: 0  0

VI: ОДОБРЯВАМ ________________________________
[ 8 обявлението и документацията за участие 
0обявлението и описателния документ 
0 п о к а н а та за  обществена поръчка 
0п окан ата  за обществена поръчка и документацията 
0 обявлението и конкурсната програма 
0 обявлението

VII: ОБЖ АЛВАНЕ

V II.1) О рган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. "Витоша" № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА И Н Ф ОРМ А ЦИ Я (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращ ане на настоящ ото решение

Y НИ dc80a0cd-02re-43<il-a06$-al7077l81287 4
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Дата: 14/11/2014 д ц/мм/гпт

Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Добромир СТойков ДобретГ^^^сД?-
Длъжност: [1=Й кмет )сп))
Кмет на Община Горна Оряховица \\\Р\

---- \СсК - -- -У М -

УНП. <к80аО«1-0218-43сЛ-а065-а]7077181287 5



Партида 00413 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4 )

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: гор@аор,Ьо , e-roo(aaop.ba 
интернет адрес: http://www.aoo.bQ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

□  Проект на обявление 
К  Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ___________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00413 
Поделение: Община Горна Оряховица
Изходящ номер:___________________________________от дата_______
Коментар на възложителя:
"Организиране на обучения по ключови компетентности" в 
изпълнение на проект „Община Горна Оряховица - модерна и 
конкурентна администрация", свързан с Договор за безвъзмездна 
финансова помощ М13-22-110/05.08.2014г. по 
Оперативна програма „Административен капацитет",

Бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-14.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Горна Оряховица
Адрес
п л . "Георги Измирлиев" № 5
Град Пощенски код Държава
Горна Оряховица 5100 Република

България
За контакти Телефон

0618  60501
Лице за контакти
Миглена Петкова - старши юрисконсулт
Електронна поща Факс
g o _ o p _ 1 0 4 @ a b v . bg 0618  60203
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
h t t p : //w w w . g - o r y a h o v i c a . o r g /
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p : //w w w . g - o r y a h o v i c a . o r g /2 0 1 4 - 0 7 - 2 0 - 1 6 - 4 7 - 2 7 / 8 6 / 3 2 0 8 .h t m l
Допълнителна информация може да бъде получена на:

К С ъгласно 1 Л)
ЦЩруго: моля, попълнете Приложение АЛ

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

К]Съгласно 1.1)
ШДруго: моля, попълнете Приложение А.11

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
ЕЗСъгласно 1.1)
□ Д руго: моля, попълнете Приложение A.III

1.2) Вид на възложителя и основиа дейност/и:

А  С) П

УНП 6eaa8bae-6d08-*1cbP-»9c3-Occ4662ac2b6 1
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Партида 00413 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

□М инистерство или друг държавен орган, ^  Обществени услуги
включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

□Н ационална агенция/служба □  Околна среда
К!Регионален или местен орган □  Икономическа и финансова дейност
□  Регионална или местна агенция/служба □Здравеопазване
□  Публичноправна организация □  Настаняване/жилищно строителство и
□ Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация □  Социална закрила
□ Д р у го  (моля, уточнете): □  Отдих, култура и религия

□  Образование
□ Д руго  (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и Да □  Не К
възложител/и

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
II.1) Описание___________________________________________
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
" О р г а н и з и р а н е  н а  о б у ч е н и я  по кл ю ч ови  к о м п е т е н т н о с т и "  в 
и з п ъ л н е н и е  н а  п р о е к т  „Община Г о р н а  О р я х о в и ц а  -  м о д е р н а  и 
к о н к у р е н т н а  а д м и н и с т р а ц и я " ,  с в ъ р з а н  с Д о го в о р  з а  б е з в ъ з м е з д н а  
ф и н а н с о в а  помощ М 1 3 - 2 2 - 1 1 0 /0 5 . 0 8 . 2 0 1 4 г . по 

О п е р а т и в н а  п р о г р а м а  „ А д м и н и с т р а т и в е н  к а п а ц и т е т " ,
Б ю дж етна л и н и я  В С 0 5 1 Р 0 0 0 2 /1 3 /2 . 2 - 1 4 .

11.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)

□  (a) Строителство □  (б) Доставки К (в ) Услуги
□  Изграждане 
□П роектиране и 

изпълнение 
□ И зпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

□П окупка
□  Лизинг 
□?1аем
□  Покупка на изплащане 
□Комбинация от

изброените

Категория услуга No 27 
(Относно категориите 
услуги 1 -27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството

Място на изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата
Р е п у б л и к а  Б ъ л г а р и я  

код NUTS: BG321код NUTS: код NUTS:

11.1.3) Настоящото обявление е за
^В ъ злаган е на обществена поръчка □Създаване на динамична система за

доставки (ДСД)
□  Сключване на рамково споразумение

11.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
□  Рамково споразумение с няколко □ Рам ково споразумение с един 

изпълнители изпълнител 
Брой: или (когато е приложимо)
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максимален брой_________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение________________________________________

Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:  или в месеци: ______
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогпозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________  Валута:
или от: ________ д о _________  Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

11.1.5) Кратко описание на поръчката:
Общата цел на проектното предложение е повишаване квалификацията 
на служителите от община Горна Оряховица чрез обучения в 
страната. Постигането осковната цел ще доведе до постигане целта 
на процедурата: „Повишаване на квалификацията на служителите в 
администрациите на общинско ниво, чрез обучение в страната", 
както и за постигане целта на приоритетна ос 2 на ОП 
„Административен капацитет": „Подобряване на управлението на 
човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите 
в държавната администрация, съдебната система и структурите на 
гражданското общество".
11.1.6) Код еъгласно Общия терминологичен речник (CPV)____________________________

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 80570000

11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не ИЗ
(СРА) на Световната търговска организация

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да Ö  Не ИЗ
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

□  само за една обособена О з а  една или повече Ö за всички обособени
позиция обособени позиции позиции

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти_______________________________________Да D  Не 1Ж1
II.2) Количество или обем на поръчката_____________________________________________
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
- 40 служителя, които ще придобият умения за организиране и 
планиране на работното време;
- 30 служителя, които ще придобият умения за прилагане на 
иновативно и креативно мислене в своята дейност;
- 30 служителя, които ще придобият умения за управление на 
стреса на работното място и подобряване на микроклимата в 
работната среда.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 40833.33 Валута: BGN 
или от: _________д о _________  Валута:
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П.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да □  Не К

Опции се предвижда да се използват:
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и

В случай иа повторение прогнозен график (ако е известно):
след: месеца или : дни от сключване на договора

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение иа поръчката
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора)
или
началнадата дд/мм/гпт
крайна дата на изпълнението 30/06/2015 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: Ю РИДИЧЕСКА, ИКОНОМ ИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.I) Условия, свързани с изпълнението на поръчката____________________
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 400,00 BGN 
(четиристотин лева).
Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на 
участника: банкова гаранция в полза на Община Горна Оряховица 
или парична сума, вносима по сметка на Община Горна Оряховица: 
Банка: Уникредит Булбанк клон Горна Оряховица 
IBAN: BG 06 UNCR 75273343690530 

BIC: UNCRBGSF
Когато гаранцията за участие се представя като парична сума в 
нареждането за плащане се посочва „Гаранция за участие в 
обществена поръчка с предмет „Организиране на обучения по 
ключови компетентности" по проект „Община Горна Оряховица - 
модерна и конкурентна администрация", по Договор № М13-22- 
110/05.08.2014г.".
Когато гаранцията за участие се представя като банкова гаранция, 
тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и 
със срок на валидност най- малко 180 календарни дни от датата, 
посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. 
Обявлението за обществена поръчка.
Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на
гаранцията за участие се уреждат съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП.
2. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на 
договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5о (пет 
процента) от стойността на договора, без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на 
участника: банкова гаранция в полза на Община Горна Оряховица 
или парична сума, вносима по сметка на Община Горна Оряховица: 
Банка: Уникредит Булбанк клон Горна Оряховица 
IBAN: BG 06 UNCR 75273343690530 

BIC: UNCRBGSF
Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на
обществена поръчка.
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111.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Договорът за изпълнение на настоящата общестзена поръчка е 
свързан с Договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22- 
110/05.08.2014г. по Оперативна програма „Административен 
капацитет", Бюджетна линия ВС051Р0002/13/2.2-14, финансиран по 
проект на Европейския съюз

III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, онределеп за 
изпълнител, е обединение на физически и / и л и  юридически лица (когато е 
приложимо):

Ш.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да П  Не КЗ
Ако да, опишете ги:

III.2) Условия за участие_____________________________________________________________
III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Плик № 1 "Документи за подбор"
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника;
В списъка се описват всички представени документи (задължителни 
и други по преценка на участника), включително относно 
подизпълнителите, ако такива се предвиждат.
2. Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, 
ал.9 от ЗОП;
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 56, 
ал. 1, т. 6 от ЗОП;
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не 
се представлява от лицата, които имат празо на това, съгласно 
документите му за регистрация) - оригинал.
5. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 
обединението (в случай, че участникът е обединение на физически 
и/или юридически лица) - заверено от участника копие
При участници - обединения, които не са юридически лица, ако 
офертата се подава от лице, което не е вписано като 
представляващ в договора за обединение, към офертата се 
представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано 
от всички участници в обединението, с което упълномощават това 
лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише 
документите, общи за обединението.
6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения 
и/или публични събития (заверено от участника копие)
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~ 1 ~ . Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на 
възрастни, изпълнени през последните 3 (три) години, в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата
8. Удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя или 
от компетентен орган - копия, заверени от участника
9. Декларация-списък на експертите, които ще бъдат използвани за 
изпълнение на обществената поръчка (оригинал, по.
10. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт 
попълва се и се представя за всеки експерт, посочен в списъка, 
който не е служител на участника.
11. Декларация за обединение; 12. Декларация за подизпълнител 
оригинал; 13 Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител).
14. Гаранция за участие
15. Декларация за съгласие с проекта на договора 
Плик № 2 "Предложение за изпълнение"
Плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено, подписано 
от участника и Обяснителната записка към него, в оригинал.
Плик № 3 "Предлагана цена"
ценовото предложение, попълнено към настоящата документация, в 
оригинал.
Извън плик № 3 не трябва да има посочена никаква информация 
относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата 
цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата.

III.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

Възложителят не поставя 
изисквания към участниците за 
икономически и финансови 
възможности.

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
Възложителят не поставя 
изисквания към участниците за 
икономически и финансови 
възможности.

IIÏ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

1. Участникът следва да е 
изпълнил, през последните 3 
(три) години, считано от датата 
на подаване на офертата, услуги 
за организиране и провеждане на 
минимум 3 (три) обучения на 
възрастни (лица над 18-годишна 
възраст).
2. Участникът трябва да има 
внедрена система за управление 
на качеството по 1Б0 9001:2008 
с обхват организиране и/или 
провеждане на обучения и/или 
публични събития. Възложителят 
ще приеме сертификати, издадени 
от органи, установени в други

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1. Списък на услуги за 
организиране и провеждане на 
обучение на възрастни (лица над 
18-годишна възраст), за 
последните 3 (три) години, 
считано до датата на подаване 
на офертата от съответния 
участник (или от датата на 
учредяване/започване на 
дейността му); Списъкът трябва 
да бъде придружен от 
документите, посочени в чл. 51, 
ал. 4 от ЗОП, а именно:
а) доказателство за извършените 
услуги под формата на 
удостоверение, издадено от
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държави членки съобразно 
тяхното законодателство.
В случай че участникът участва 
като обединение/консорциум, 
което не е юридическо лице 
минималното изискване за 
внедрена система за управление 
на качеството по 1Б0 9001:2008 
с обхват организиране и/или 
провеждане на обучения и/или 
публични събития, се отнася за 
обединението като цяло.
3. Участникът трябва да 
разполага с екип от минимум 2 
(двама) експерти, които ще 
участват в провеждане на всяко 
от обученията като лектори.
При участие на обединение, 
което не е юридическо лице, 
изискването се отнася общо за 
обединението.
Всеки от посочените от 
участника експерти (независимо 
от броя им) трябва да отговаря 
на следните условия:
а) висше образование в областта 
на социални, стопански и/или 
правни науки и/или еквивалентно 
образование
б) да има най-малко 3 (три) 
години професионален опит по 
специалността си; и
в) през последните 3 (три) 
години, считано до датата на 
подаване на офертата да е бил 
лектор на възрастни поне в 2 
(две) публични
събития /обучения, семинари, 
конференции и др./ в областта 
на ключовите компетентности. 
Забележка: За доказване на 
горепосочените минимални 
изисквания на експертите, 
избраният за Изпълнител, при 
сключване на договор, представя 
копие на документи, доказващи 
образованието, стажа и 
професионалната компетентност 
на експертите.
Забележка: Под „еквивалентно 
образование" да се разбира, 
придобито образование или 
специалност, приравнени на 
посочените. Приравнени са 
специалностите, при които 
учебната програма на

получателя или от компетентен 
орган, или
б) доказателство за извършените 
услуги чрез посочване на 
публичен регистър, в който е 
публикувана информация за 
услугите.
2. Копие на Сертификат за 
внедрена система за управление 
на качеството по ISO 9001:2008 
с обхват организиране и/или 
провеждане на обучения и/или 
публични събития. Възложителят 
ще приеме сертификати, издадени 
от органи, установени в други 
държави членки съобразно 
тяхното законодателство, както 
и други документи, доказващи 
мерки за осигуряване на 
качеството.
При участие на обединение, 
което не е юридическо лице, 
документът се представя за 
обединението като цяло, а не за 
всяко от лицата, включени в 
него.
3. Декларация-списък на 
експертите, които участникът ще 
използва за изпълнение на 
обществената поръчкапо образец 
и Декларация по чл. 51а от ЗОП 
за ангажираност на експерт, по 
образец - попълва се и се 
представя от експерти, посочени 
от участника в декларацията- 
списък, които не са служители 
на участника.
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специалността покрива най-малко 
80 на сто от учебната програма 
на съответната специалност по 
посочените по-горе. Когато 
участникът е установен и 
регистриран извън Република 
България, се представя списък 
на експертите и съответните им 
специалности и правоспособност 
съгласно законодателството на 
държавата, където е установен и 
регистриран участника.
Ш .2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да □  Не §3
□  Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания
□Изпълнението па поръчката е ограничено до програми за зашита на заетостта на лица с 

увреждания

И1.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не К

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата

Да К  Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА  
IV. 1) Вид процедура________

1У.1.1) Вид процедура_________________________________________________________________
^  Открита

□  Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Има вече избрани кандидати: Да □  Не □
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация

□  Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

□  Състезателен диалог

1У.1.2) Ограничение на брои на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 

брой________
или минимален брой_________ и (когато е приложимо) максимален брой ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

УНП 6еаа8Ьае-бМ8>4еЬ9.а9еЗ-Оес46б2ае2Ь6
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1УЛ.З) Намаляване на броя на иредложеннята но време на Да □  Не □
договарянето или диалога (процедура па договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се изнолзват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

1У.2) Критерий за оценка на офертите
ГУ.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
□  най-ниска цена

или
ЕЗ икономически най-изгодна оферта при

&3 посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)

□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Т ежест

1 1. Ценово предложение - Ц 40
2 2 . Срок за организация за провеждане на обучение - 20

Т1
3 3. Срок за замяна на експерт - Т2 40
1У.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не ЕЗ
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

1У.З) Административна информация

ГУ.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

1У.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да □  Не ЕЗ
Ако да, посочете къде:

□Предварително обявление за ОП □  Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РО П :________ о т _________

СИ Други предишни публикации (когато е приложимо)____________________________________

1У.З.З) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 05/01/2015 дд/мм/гггг_______________________________________________ Час: 16:00

Платими документи Да □  Не ЕЗ
Ако да, цена (в цифри):________  Валута:
Условия и начин за плащане:

ГУ.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 05/01/2015 дд/мм/гггг_______________________________________________Час: 16:00

ГУ.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
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процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг______________________________________________________________

IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ e s  D d a  D e t  D e n  D i t  D l t  D m t  D p l  D s k  D p i  
□cs DDE DEL GER DEV DHU ONE QPT QSL QSV
Друг: Български________________________________________________________________________

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:________ дд/мм/гпт
или в месеци:  или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферта)______

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06/01/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (когато е приложимо): Зала 114 в сградата на Община Горпа Оряховица
Лица, които могат да присъстват при отварянето на оферти те (когато Да К! Не □
е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни улълномоще представители, 
като същите представят на комисията изрично нотариално заверено 
пълномощно с упоменат предмета на поръчката. Могат да присъстват 
и представители на средствата за масово осведомаване и други 
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на 
Община Горна Оряховица.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________________
VI. 1) Това представлява иериодично възлагане на поръчка (когато е Да □  Не Kl
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

У1.2) Поръчката е свързана е проект п/или програма, финансирана от Да К  Не □  
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Оперативна програма „Административен капацитет", Бюджетна линия 

ВС051Р0002/13/2.2-14 ._________________________________________________
У1.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите ио обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон 
02 9356113

Електронна поща Факс

У1И1 6eaa8bae-6d08-4eb9-a9c3 0ес4б62ас2Ь6 10
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cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (Ш1Ь):

У1.4.2) Подаваие на жалби (моля, поиьлнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимое!'
раздел У1.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.
У1.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. "Витоша" № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmingcpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
У1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14/11/2014 дд/мм/гггг

П РИ Л О Ж Е Н И Е  А 

________________ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси н лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

УШ1 6caa8bae-6d08-4cb9-a9c3-0ec4662ae2b6 11
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Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки) ____ ________
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

УНП 6eaa8bac-6d08-4еЬ9-а9еЗ- 0ес4662ае2Ь6
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СЪДЪРЖАНИЕ

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

5.1. Общи изисквания

5.2 Технически възможности

5.3 Гаранции

5.4. Срок на валидност на офертите

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

6.1 Необходими докумен ти

Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”

Съдържание на илик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”

6.2. Комуникация между възложителя и участниците

7. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

9. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

10. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

11. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1 -  Списък на документите, съдържащи се в офертата

Образец № 2 н № 2.1 -  Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

Образец № 3 -  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 56, ал. 1 от 
ЗОП
Образец № 4 -  Декларация за подизпълнител

Образец № 4.1 -  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 5 -  Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет”, а,финансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Образец № 6 -  Декларация по чл. 51 а от ЗОП за ангажираност на експерт 

Образец № 6.1 - Декларация за обединение 

Образец № 7 -  Техническо предложение 

Образец № 8 -  Ценово предложение

Образец № 9 - Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на възрастни, изпълнени през 
последните 3 (три) години, в зависимост от датата, па която участникът е учреден или е започнал дейността 
си, считано от датата на подаване на офертата

Образец № 10 -  Декларация за приемане на условията в проекта на договор 

Образец на Банкова гаранция за участие;

Образец на Банкова гаранция за изпълнение 

Образец на Заявление за закупуване на документация

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение Ха 1 - Задължения на изпълнителя за осигуряване на информация и публичност

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е “Организиране на обучения по ключови 
компетентности” в изпълнение на проект „Община Горча Оряховица -  модерна и конкурентна 
администрация”, свързан с Договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-110/05.08.2014г. по 
Оперативна програма „Административен капацитет”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ, ЦЕЛИ И 0 4  АКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансиранаот Европейски сьюз чрез Европейски социален фонд.
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Дейността се изпълнява в рамките на проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна 
администрация”, свързан с Договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-110/05.08.2014г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Общата цел на проектното предложение е повишаване квалификацията на служителите от община 
Горна Оряховица чрез обучения в страната. Постигането основната цел ще доведе до постигане целта на 
процедурата: „Повишаване на квалификацията на служителите в администрациите на общинско ниво, чрез 
обучение в страната”, както и за постигане целта на приоритетна ос 2 на ОП „Административен капацитет”: 
„Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в 
държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество”.

Общата цел ще се постигне чрез две специфични цели:

1. Повишаване на професионалните компетентности на служителите от общинска администрация 
Горна Оряховица. Постигането на целта ще спомогне за постигане на целта на подприорит 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, а именно „Подобряване на професионалната 
компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията 
си”.

2. „Придобиване на ключови компетентности от служителите”. Постигането на целта ще способства 
за постигане на цел 1: „ Укрепване на българската дължавна служба и административен капацитет, с цел 
въвеждане и прилагане на достиженията на европейското право чрез обучение, осигуряващо изграждане на 
нова административна култура, ориентирана към нуждите на обществото” на Стратегията за обучение на 
служителите в администрацията.

Очаквани резултати
1. Проведени три типа специализирани обучения в групи и обучени 100 общински служителя и

получили сертификати.
2. Повишени умения и компетенции:
- 40 служителя придобили умения за организиране и планиране на работното време;
- 30 служителя придобили умения за прилагане на иновативно и креативно мислене в своята 

дейност;
- 30 служителя придобили умения за управление на стреса на работното място и подобряване на 

микроклимата в работната среда.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ПОРЪЧКАТА

Няма обособени позиции.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществявай от Община Горна Оряховица е финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Крайният срок за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка е 
30.06.2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 40 833,33 лв. (без ДДС), която се явява и 
максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване па оферта. Предлаганата цена за 
всяка отделна поддейност не бива да надвишава максималните общи стойности без ДДС, заложени в 
следната таблица:

№ Наименование на 
обучението

Брой участници Максимална сума 
за всяка 
поддейност без
ДДС

1. Обучение на 
тема” Умения за 
организиране на 
работния процес и 
планиране на 
работното време”

40 16 333.20

2. Обучение на тема: 
„Иновативпо и 
креативно 
мислене, 
предпланиране и 
провеждане на 
политики”

30 12 249.90

3. Обучение на тема: 
„Стресори в 
работната среда, 
професионално 
прегаряне и 
умения за 
справяне”

30 12 249.90

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална 
обща стойност на поръчката, както като цяло, така и по отделно обучение и единична цена за 
участник.

Оферти, надвишаващи посочените стойности на обществената поръчка, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата.

4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Този документ с част от проси „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация" (договор № М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Европейски съюз

Изпълнението на предмета на настоящата открита процедура включва осъществяване на обучения 
по ключови компетентности.

Целевата група на предвидените обучения са служителите на общинска администрация Горна 
Оряховица.

В изпълнение на:
Дейност №4: „Обучения по ключови компетентности”, избраният за изпълнител участник 

следва да извърши три обучения но теми, както следва:

Поддейност 1: Обучение на тема„Умения за организиране на работния процес и планиране на 
работното време” -  за 40 участника

Поддсйност 2: Обучение на тема „Иновативно и креативно мислене, предпланиране и 
провеждане на политики” -  за 30 участника

Поддейност 3: Обучение на тема: „Стресори в работната среда, професионално нрегаряне и 
умения за справяне” -  за 30 участника

Всички обучения се провеждат извън град Горна Оряховица. Обученията ще бъдат изнесени извън 
работното място, което позволява максимална концентрация върху материала.

Съдържанието на всяко обучение трябва да има изразена практическа насоченост, като включва 
теоретична и прак тическа част. Теоретичната и практическата част трябва да са съчетани и да се редуват по 
подходящ начин, като съотношението между тях трябва да е 50 на 50. Практическата часг трябва да е 
организирана по начин, който позволява на участниците да приложат представената теория при решаване на 
казус, практическа задача или др. Практическите задачи, казуси или др. по всяка от поддейностите трябвала 
са насоченост към публичния сектор. При провеждане на практическата част е препоръчителна работа по 
групи с възможност за последващо представяне и обсъждане на резултатите.

Изпълнителят отговаря за размножаването на всички учебни материали и за предоставянето им на 
участниците в обученията.

Съдържанието на учебния материал трябва да е съобразено с предвидената продължителност на 
обучението.

На избраният за изпълнител участник се възлага осъществяването на цялата организация на 
обученията, в това число: осигуряване на настаняване; транспорт на всички представители на целевата 
група от и до мястото на провеждане на обученията; осигуряване на зала/зали, оборудвани с презептационна 
и озвучителна техника; материали; квалифицирани лектори.

Осигуреният транспорт трябва да отговаря на всички изисквания на българското законодателство, 
на изискванията за трансиортна годност и да бъде климатизирам.

Забележка: Избраният за Изпълнител следва да спазва изискването, в учебната програма да не 
бъдат разглеждани следните теми:

придобиване наум ения за работа в екип; 
придобиване наумения за водене на преговори;
установяване на добри социални взаимоотношения в организацията.

Поддейност №1: Обучение на тсма„Умения за организиране на работния процес и планиране 
на работното време”

В обучението ще бъдат включени 40 (четиридесет) служители. То е с продължителност 3 (три) дни, 
20 (двадесет) учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предвидено за всички служители в 
общинската администрация. В обучението ще се наблегне върху ценностите и приоритетите, 
целеполагането, планиране на задачите и управление на времето.

Този документ е част от проект „Обшина Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М13-22-
110/05.08.20Мг..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфипансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Минималиите изисквания във връзка с изпълнение на обучението са както следва:
> Брой участници -  40 (четиридесет) служители и минимум двама лектора; 
г  Категория хотели -  минимум 4 звезди, на територията на Р.България;
> Място на провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени участниците;
г  Храна за участниците и лекторите - Участникът, определен за изпълнител по настоящата поръчка, 

трябва да осигури хранене за всички, включени в съответното обучение, участници. Дневното 
хранене включва закуска, обяд, вечеря и две кафе паузи. Менюто за обедите и вечерите трябва бъде 
минимум тристепенно.

> Оборудване -  екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт, озвучителна техника;
> Учебни помагала за участниците -  40 (четиридесет) броя за участниците и 5 броя резерв;
> Нощувки за участниците и лекторите - две нощувки;
> Транспорт на участниците и на лекторите - от сградата на Община Горна Оряховица до мястото на 

провеждане на обучението и обратно.

Изпълнителят следва да представи следните документи за отчитане на дейността:
1) Учебна програма;
2) План за разпределение по теми и часове;
3) Списъци на обучаемите;
4) Изготвени и връчени сертификати на обучените лица;
5) Снимков материал;
6) Формуляри за обратна връзка;
7) Изготвен доклад или анализ от Изпълнителя за проведеното обучение;

Всички участници в обучението, след неговото приключване, получават сертификати за 
успешно преминал обучение, както и трябва да попълнят анкетни карти, относно удовлетвореността 
от същото, предложения за нови теми или подобряване на логистиката с цел проучване мнението на 
всички заинтересовани страни.

Поддсйност 2: Обучение на тема „Иновативно и креативно мислене, предпланиране и 
провеждане на политики”

В обучението ще бъдат включени 30 (тридесет) служители. То е с продължителност 3 (три) дни, 20 
(двадесет ) учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предвидено за всички служители в 
общинската администрация. В обучението ще се обърне внимание на когнитивни процеси, индивидуални и 
групови техники за генериране на идеи, планирането и фазите на публичната политика.

Минималните изисквания във връзка с изпълнение на обучението са както следва:
> Брой участници -  30 (тридесет) служители и минимум двама лектора;
> Категория хотели -  минимум 4 звезди, на територията на Р.България;
> Място на провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени участниците;
г- Храна за участниците и лекторите - Участникът, определен за изпълнител по настоящата поръчка, 

трябва да осигури хранене за всички, включени в съответното обучение, участници. Дневното 
хранене включва закуска, обяд, вечеря и две кафе паузи. Менюто за обедите и вечерите трябва бъде 
минимум тристепенно.

> Оборудване -  екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт, озвучителна техника;
г- Учебни помагала за участниците -  30 (тридесет) броя за участниците и 5 броя резерв;
> Нощувки за участниците и лекторите - две нощувки;
> Транспорт на участниците и на лекторите - от сградата на Община Горна Оряховица до мястото на 

провеждане на обучението и обратно.

Този документ е часг от проект „Община Горна Оряховица - модерна и конкурентна администрация” (договор .V» М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет”, оъфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Изпълнителят следва да представи следните документи за отчитане на дейността:
1) Учебна програма;
2) План за разпределение по теми и часове;
3) Списъци на обучаемите;
4) Изготвени и връчени сертификати на обучените лица;
5) Снимков материал;
6) Формуляри за обратна връзка;
7) Изготвен доклад или анализ от Изпълнителя за проведеното обучение;

Всички участници в обучението, след неговото приключване, получават сертификати за 
успешно преминал обучение, както и трябва да попълнят анкетни карти, относно удовлетвореностга 
от същото, предложения за нови теми или подобряване на логистиката с цел проучване мнението на 
всички заинтересовани страни.

Поддейност 3: Обучение на тема: „Стресори в работната среда, професионално прегаряно и 
умения за справяне”

В обучението ще бъдат включени 30 (тридесет) служители. То е с продължителност 3 (три) дни, 20 
(двадесет ) учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предвидено за всички служители в 
общинската администрация.Обученито обхваща изясняване на понятието стрес, същността на стреса в 
ежедневието и спецификата на работната среда. Разглежда сс синдрома на професионалното прегряване и 
симптоматиката му.

Минималните изисквания във връзка с изпълнение на обучението са както следва:
>■> Брой участници -  30 (тридесет) служители и минимум двама лектора;
^  Категория хотели -  минимум 4 звезди, на територията на Р.България;
> Място на провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени участниците;

Храна за участниците и лекторите - Участникът, определен за изпълнител по настоящата поръчка, 
трябва да осигури хранене за всички, включени в съответното обучение, участници. Дневното 
хранене включва закуска, обяд, вечеря и две кафе паузи. Менюто за обедите и вечерите трябва бъде 
минимум тристепенно.

> Оборудване -  екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт, озвучителна техника;
> Учебни помагала за участниците -  30 (тридесет) броя за участниците и 5 броя резерв;
^  Нощувки за участниците и лекторите - две нощувки;
у- Транспорт на участниците и на лекторите - от сградата на Община Горна Оряховица до мястото на 

провеждане на обучението и обратно.

Изпълнителят следва да представи следните документи за отчитане на дейността:
1) Учебна програма;
2) План за разпределение по теми и часове;
3) Списъци на обучаемите;
4) Изготвени и връчени сертификати на обучените лица;
5) Снимков материал;
6) Формуляри за обратна връзка;
7) Изготвен доклад или анализ от Изпълнителя за проведеното обучение;

Всички участници в обучението, след неговото приключване, получават сертификати за 
успешно преминал обучение, както и трябва да попълнят анкетни карти, относно удовлетвореността

Този документ с част от проект „Община Г орна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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от същото, предложения за нови теми или подобряване на логистиката с цел проучване мнението на 
всички заинтересовани страни.

Участникът следва да приложи, към своето Предложение за изпълнение на поръчката - О бразец  N97 
„Обяснителна записка", включваща предложенията му, свързани с организацията и методологията за 
изпълнение на дейностите по обученията и управлението на риска, както и разработени учебни помагала за 
всяко едно от обученията /общо 3 броя/.

Приложената от участника "Обяснителна записка" не подлежи на оценка, съгласно Методиката за 
оценка на офертите и следва да съдържа минимум долупосочените части:

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЯТА. УЧЕБНИ 
ПОМАГАЛА.

1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката
Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности -  следва да се разпише 

подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните дейности на 
изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и 
взаимообвързаността на предвидените от него дейности за провеждане на всяко едно конкретно 
обучение. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на 
поръчката, отчитайки времето за подготвителни те дейности, дейностите по провеждане на самото 
обучение, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора.

В стратегията да се посочат ресурсната обезпеченост на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката, както и вътрешните организационни връзки, вътрешно екипна 
координация и начин за разпределение на задачите. Да се опише разпределението на техническите 
средства и човешкия ресурс. В това число следва да се опишат и задълженията на всеки служител, 
обвързан с организацията и провеждането на обучението, както и да се опишат и наличните 
технически средства които ще бъдат използвани за целите на обучението. Следва да се опишат и 
ангажиментите на експертите, които ще бъдат заети в организиране и провеждане на обучението.

У частникът следва да предложи място (хотел) за провеждане на обучението, организация на 
пътуване от и до мястото на провеждане на обучението и вид и модел трансиортно средство с 
което ще бъде извършено транспортирането на участниците в обучението, примерни менюта и 
организация на храненето и кафе паузите в обучението.

Участникът следва да представи учебна програма и график за провеждане на обучението с 
предложени конкретни теми и часово разпределение на учебния ден/полуден. Участникът следва 
подробно да разпише методите за провеждане на конкретното обучение като предложи конкретни 
интерактивни обучителни техники, показващи връзката между очакваните знания/умения и 
предлаганите обучителни техники/подходи, участникът следва да предложи примерни казуси/ 
упражнения по конкретна тема предвидена в примерната програма. Участникът следва да изложи 
своята концепция за оценка на ефекта от обучението: удоволетвореност на участниците; степен на 
усвояване на знания/умения, степен на успешно прилагане на знания/умения при решаване на 
казуси.

2. Мерки за контрол върху качеството на изпълнение - разписани мерки за контрол върху 
качеството на изпълнение на обучението, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на:
- конкретни лица, ангажирани с изпълнението й;
- очаквани резултати върху качеството за изпълнение на всяко едно обучение;

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М 13-22-
110/05.08.20141*..), осъщесгвяпан от Община Горна Оряховица е финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, сьфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.



★ ★ ★ * ЕСФ

Европейски съюз

3. Управление на риска: Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, 
които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора -  следва да се определят 
начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране. Освен това техническото предложение 
на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за 
всеки един от посочените рискове:

1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
3. Мерки за преодоляване последиците при настъпване на риска.
Възложителят идентифицира следните рискове, които биха могли да окажат влияние на 

изпълнението на договора:
® забавяне изпълнението на проекта:

- забавяне в подготовката и/или изпълнението на конкретна дейност;
- забавяне на доставката и изпълнението на външните дейности;
- промяна в организацията на национални и/или международни форуми.

• технически рискове - лошо качество на изпълнение, породено от проблеми с:
- организацята на отпътуване и пристигане на участниците;
- проблеми е логистиката и местата за настаняване на участниците;

- проблеми с завръщане на участниците и организация по отпътуване и пристигане в изходния пункт 
на участниците;

- проблеми с подготвените помощни материали за провеждане на съответното обучение;
- проблеми с успешното и ефективно участие на лекторите в съответното обучение;

4. Учебни помагала
Изпълнителят разработва отделни учебни помагала за провеждането на всяко едно от обученията - 

общо 3 /три/ броя. Видът на учебните помагала се определя по преценка на изпълнителя, като задължително 
сред тях се включват и заданията за провеждане на практическата част от обученията (казуси, условия на 
практически задачи или др.).

Съдържанието на учебните помагала трябва да представя всички съществени аспекти от учебния 
материал, представен по време на обучението. Същите трябва да позволяват на участниците да ги използват 
за самоподготовка.

Обемът на учебните помагала трябва да е съобразен с продължителността на съответното обучение. 
Всяко учебно помагало, независимо от вида му, както и всички останали документи, свързани с 
изпълнението на договора, изпълнителят трябва да оформи съгласно изискванията на Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК) за информация и публичност, като върху тях са поставени знамето 
на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ -  „Европейски социален фонд. Инвестиции в 
хората” и логото и слогана на ОПАК -  „ОПАК. Експерти в действие” (за подробности относно 
изображенията - "Приложение” №1 от настоящата документация .

Обяснителната записка, приложена към Предложението за изпълнение на поръчката - 
Приложение №7, следва да бъде в пълно съответствие с Техническите спецификации.

Когато Обяснителната записка не съответства на настоящите техническите спецификации, 
участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

5.УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..). осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
IV«-* т  чии и ' *тл

5.1 Общи изисквания
Общи изисквания към участниците
1. В процедурата за възлагане па обществената поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. Лице, което участва в 
обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта. В процедурата за възлагане па обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение.

2. В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, критериите за 
подбор ще се прилагат към обединението участник като цяло, а не към всяко от лицата включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията па нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 
на обединението.

3. В случай че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, тогава участниците 
в обединението трябва задължително да сключат писмено споразумение, подписано от лицата в 
обединението. Като минимум в споразумението задължително трябва да:

•  е определено наименованието на обединението;
•  е определен представляващ обединението;
•  е разпределено участието на лицата при изпълнение на дейностите;
•  всички участници в обединението носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на 

договора;
•  е записано, че всички участници в обединението са длъжни да останат в обединението за 

целия период на изпълнение на договора;
• е записано, че не може да бъдат приемани други участници в обединението по време на 

изпълнението на договора;
•  е записано изрично, че дружеството участва в настоящата процедура с предмет:
4. Споразумението за създаването на обединение задължително сс прилага към офертата на 
участника. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на регистрацията се прилага към 
офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, 
участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ своевременно от датата на 
уведомяването му за избран изпълнител, преди подписване на договор.

5 Представляващият обединението следва да представи към споразумението в офертата 
нотариално заверено пълномощно -  оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала” .

П одизпълнители
1. Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако участникът декларира, че 

отговаря за действията, бездействията и работата на всеки подизпълнител като за свои действия, 
бездействия и работа.

2. Показателите на всеки от подизпълпител/-ите и резултатите от тяхната дейност няма да се вземат 
предвид при отчитане на съответствието на участника с критериите за подбор за настоящата обществена 
поръчка.

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация’’ (догонор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са 
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т.З и т. 4, и ал. 5 от ЗОП, а именно:

1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. който е обявен в несъстоятелност;
3. който е производство по ликвидация или се намира в нодобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове;
4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно- осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен;

5. който е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от ДР па ЗОП) с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.

Обстоятелствата по т. 1 и по т. 5 (съгласно номерацията по-горе) се отнасят до лицата по чл. 
47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени 
по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на 
деклариране.

Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на 
§ 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 
24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от настоящата 
документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, 
подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са 
участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава 
предимство пред останалите участници в процедурата.

Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„Д’\  т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация’' (договор № М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица е финансовата подкрепа по Оперативна програма
..Административен капацитет", съфинансирапа от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените 
обстоятелства с една декларация (по Образец № 2), подписана от лицето/лицата, които 
представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните 
регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

5.2 Технически възможности
5.2.1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, услуги за организиране и провеждане на минимум 3 (три) обучения на 
възрастни (лица над 18-годишна възраст).

5.2.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по 1Б0 
9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. 
Възложителят ще приеме сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки 
съобразно тяхното законодателство.

В случай че участ никът  участ ва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице 
минималното изискване за внедрена система за  управление на качеството по 1БО 9001:2008 с 
обхват организиране и/или провеж дане на обучения и/или публични събития, се отнася за 
обединението като цяло.

5.2.3. Участникът трябва да разполага с екип от минимум 2 (двама) експерти, които ще участват в 
провеждане на всяко от обученията като лектори.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за 
обединението.

Всеки от посочените от участника експерти (независимо от броя им) трябва да отговаря на следните 
условия:

а) висше образование в областта на социални, стопански и/или правни науки и/или еквивалентно 
образование

б) да има най-малко 3 (три) години професионален опит по специалността си; и
в) през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата да е бил лектор на 

възрастни поне в 2 (две) публични събития /обучения, семинари, конференции и др./ в областта на 
ключовите компетентности.

Забележка: За доказване на горепосочените минимални изисквания на експертите, избраният 
за Изпълнител, при сключване на договор, представя копие на документи, доказващи образованието, 
стажа и професионалната компетентност на експертите.

Забележка: Под „еквивалентно образование” да се разбира, придобито образование или специалност, 
приравнени на посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността 
покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по посочените по-горе. 
Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите 
и съответните им специалности и правоспособност съгласно законодателството на държавата, където е 
установен и регистриран участика.

Този документ е част от проект „Обшила Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация’' (договор № М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица е финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален ([зонд.
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Изпълнителят е длъжен да проведе обученията чрез лекторите /експертите/, посочени от него при 
подаване на офертата за участие в настоящата процедура. Изпълнителят няма право да променя посочените 
от него експерти без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:
• при смърт на експерта;
•  при обективна невъзможност на експерта да изпълни възложената му работа;
• при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

При възникване на някое от посочените по-горе обстоятелства, изпълнителят уведомява писмено 
възложителя, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. Изпълнителят 
предлага експерт, който да замени досегашния. Предложеният експерт трябва да отговаря на всички 
изисквания на възложителя, посочени в условията на настоящата обществена поръчка, като изпълнителят 
представя доказателства за това.

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ 
от страна на възложителя да приеме предложения експерт, изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ 
на изискванията на възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по-горе информация и 
доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на изпълнителя.

Документи за доказване на техническите възможности на участниците:
-Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на възрастни (лица над 18- 

годншна възраст), за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от 
съот ветния участ ник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) -  Образец №9

Списъкът трябвала бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:
а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или 

от компетентен орган, или
б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугите.

- Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 1БО 
9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. 
Възложителят ще приеме сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки 
съобразно тяхното законодателство, както и други документи, доказващи мерки за осигуряване на 
качеството.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за 
обединението като цяло, а не за всяко от лицата, включени в него.

- Декларацин-сиисък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчка -  Образец JV» 5 и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт 
Образен № 6 -  попълва се и се представя от експерти, посочени от участника в декларацията-списък, които 
не са служители на участника.

При участие па обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор.

Този документ с част от проект ,.Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация’’ (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Админисгративен капацитет“, съфинансиранаот Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, 
издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са 
на чужд език, същите се представят и в превод.

5.3. Гаранции

5.3.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 400,00 BGN (четиристотин лева).
Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: банкова гаранция в полза 

на Община Горна Оряховица или паричка сума, вносима по сметка на Община Горна Оряховица:
Банка: Уникреднт Булбанк клон Горна Оряховица
IBAN: BG 06 UNCR 75273343690530

BIC: UNCRBGSF
Когато гаранцията за участие се представя като парична сума в нареждането за плащане се посочва 

„Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет „Организиране на обучения по ключови 
компетентности” по проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация”, по 
Договор № М 13-22-110/05.08.2014г”.

Когато гаранцията за участие се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, 
неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най- малко 180 календарни дни от датата, 
посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка.

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие се 
уреждат съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не 
отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за 
възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.

Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

5.3.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение и начин на плащането й:
Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за 

изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора, без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: банкова гаранция в полза 

на Община Горна Оряховица или парична сума, вносима по сметка на Община Горна Оряховица:
Банка: Уникреднт Булбанк клон Горна Оряховица 
1ВА1Ч: В в 06 ШМСБ 75273343690530 

В1С: иМ СБВСвБ

Когато гаранцията за изпълнение се представя като парична сума в нареждането за плащане се 
посочва „Гаранцията за изпълнение е по договор за обществена поръчка, възложена след процедура, 
открита с Решение № 3333.

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация’' (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансирака от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, 
неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най- малко 2 месеца след изтичане на крайния 
срок за изпълнение дейностите по договора, който е 30.06.2015 г.

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат с договора за възлагане на обществена поръчка.

Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 
размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 5 % от стойността на договора без

Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него, съгласно условията на проекта на договора.

5.4. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемедесет) календарни дни включително, считано от 

крайната дата за подаване на офертите, съгласно образеца на публичната покана.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите 

си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по-кратък 

срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна па Възложителя

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства 
напълно на изискванията на Закона за обществените поръчки и указанията от настоящата документация. 
Офертата задължително трябва да се отнася до пълния обем на поръчката.

2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, 
Деловодство на Община Горна Оряховица до крайния срок посочен в обявлението за подаване на офертите.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите по 
изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи 
нейното получаване на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. 
Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за 
пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от 
възложителя съдействие за митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски 
клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от 
него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, 
наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес.

Пликът с офертата съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни плика, върху които са 
поставени следните обозначения:

ДДС..

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осыцеегвяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфииансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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• плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и наименование на участника;
• плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименование на участника;
• плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и наименование на участника.

5. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно 
физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, 
документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а останалите 
изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има 
сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални 
преводи.

6. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.
56, ал. 1, т. I, б. „а” и „б” ог ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.

Документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

7. Когато за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представи като “заверено 
от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа 
текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен 
печат.

В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху 
документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.

8. Съдържащите се в настоящата документацията за участие образци и условията в тях са 
задължителни за участниците.

6.1 Необходими документи

А) Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”

В плик № 1 се поставят следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по 

Образец № 1).
В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на 

участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.
2. Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (оригинал, по 

Образец № 2 и Образец 2.1).
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, (оригинал, но 

Образец № 3).
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

процедурата (е случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право па това, 
съгласно документите му за регистрация) - оригинал.

5. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът  
е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие

При участници -  обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което 
не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено

Този документ е част от проект „Община Г'орна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация“ (договор № М 13-22-
110 /05 .08 .2014г.осъщ ествяван  от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социатен фонд.
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ггьлномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това 
лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документи те, общи за обединението.

6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството но ГвО 9001:2008 с обхват 
организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития (заверено от участника копие)

7. Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на възрастни, изпълнени през 
последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността 
си, считано от датата на подаване на офертата -  оригинал, по Образец № 9

8. Удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя или от компетентен орган -  копия, 
заверени от участника

9. Декларация-списък на експертите, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
обществената поръчка (оригинал, по Образец № 5).

10. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (оригинал, по Образец № 6) -  
попълва се и се представя за всеки експерт, посочен в списъка, който не е служител на участника.

11. Образец № 6.1 на Декларация за обединение;
12. Декларация за подизпълнител оригинал, по Образец № 4. Декларация за съгласие за участие 

като подизпълнител (когатоучастникът ще ползва подизпълнител) - оригинал, по Образец № 4.1.
13. Гаранция за участие
14. Декларация за съгласие с проекта на договора

Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

В плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено по Образец № 7, подписано от 
участника и Обяснителната записка към него, в оригинал.

Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”

В плик № 3 се поставя ценовото предложение, попълнено по Образец № 8 към настоящата 
документация, в оригинал.

Извън плик № 3 не трябва да има посочена никаква информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 

елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Предложената от участника обща цена не трябва да надвишава обявената ирогнозна стойност 

на обществената поръчка.

6. 2.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Възложителят публикува документацията за участие на Профил на купувача на интернет на адрес 
посочен в обявлението за обществена поръчка.

2. Разясненията по документацията за участие в процедурата, както и информация за деня, часа и 
мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 
допуснатите участници се публикуват само на Профила на купувача на възложителя, посочен по-горе.

Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по документацията и са посочили 
електронен адрес, получават дадените разяснения и но електронна поща в деня на публикуването им в 
профила на купувача на възложителя.

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация’" (договор №  М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Гориа Оряховица с финансовата подкрепа но Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинанснрала от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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3. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се извършва в писмен 
вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните 
начини:

• лично -  срещу подпис;
• по пощата -  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено па посочения от участника 

адрес;
• чрез куриерска служба;
• по факс;
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис; e-mail
• чрез комбинация от тези средства.

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените по-горе способи само 
документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.

В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само чрез профила 
на купувача на възложителя.

7. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка: “Икономически най-изгодна оферта”
М етодика за определяне на комплексната оценка
Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана 

икономически най-изгодиата оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря 
на предварително обявените от възложителя изисквания.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта 
„Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна 

се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Когато двама или повече участници са 
предложили еднаква най-ниска цена, на първо място се класира участникът, изтеглен чрез жребий между 
съответните участници с еднакви ценови предложения.

Показател -  П
(наименование)

М аксимално 
възможен бр. 
точки

Огнос 
ителна 
тежест 
в КО

1. Ценово предложение -  Ц 100 40%
2. Срок за организация за провеждане на обучение -  Т1 100 20%
3. Срок за замяна на експерт -  Т2 100 40%

Класирането на офертите се извършва във възходящ  ред на получената комплексна 
оценка по формулата:

Този документ с част ог проект „Общипа Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор .V» М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, »финансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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КО = Ц х 40%  + Т1 х 20%  + Т2 х 40%

Предложена цена (Ц) - с тежест 40% в комплексната оценка - представлява предложена от 
участника крайна цена и оценката се формира по следния начин. М аксимална оценка -  100 т.:

Ц= (Цтш / ЦО X 100, където

Ц| е предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник, 
и

Ц„,1П е минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото 
предложение на участника, предложил най-ниска цена.

Забележка: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с 
максималната прогнозиа стойност на поръчката, посочена в обявлението и документацията за участие. 
Участниците предлагат цена за всяка поддейност. Участник, който не е предложил в ценовото 
предложение цена за някой от поддейностите, се отстранява от участие.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката 
по-висока от максималната прогнозиа стойност, както като максимални обща стойност на поръчката, 
така и като максимална цена за всяко отделно обучение и като максимални единична цена за участващ в 
обучението.

Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение - Т1 -
Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката -  20%.

* Срокът па организация за провеждане се отнася за всяко едно от обученията и представлява 
предложеният от участника срок за организиране на обучение, посочен в календарни дни, включващ  
времето от получаване па заявка от възложителя за организиране па обучение до датата на писмено 
уведомяване на възложителя за организираното обучение. Участниците следва да предлагат срок tie 
по -  кратък от 1 календарен ден.
T l=  (Tlmin / Т1) х 100, където

Т1 е предложения срок на съответния участник.
и

Tlmin е минималния предложен срок.

Предложен срок за замяна па експерт -  Т2 - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен 
коефициент в оценката -  40%.

* По този показател участниците предлагат срок, в който поради някоя от причините 
изброени по -  горе в настоящата документация, следва да бъде заменен експерт.

Т2= (T2n,in / Т2) х 100, където

Т2 е предложения срок на съответния участник.
и

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен 
за изпълнител на обществената поръчка.

2. В 3-дневен срок от издаване на решението за определяне на изпълнител, възложителят го изпраща 
на участниците и го публикува в своя профил на купувача, заедно с протоколите от работата на комисията.

3. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди 
подписването му е длъжен да представи:

• документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в настоящата
документация размер и при обявените условия (оригинал);

•  документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.
1-4 от ЗОП (оригинал или заверено копие), освен когато законодателството на държавата, в която е
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър
или предоставянето им безплатно на възложителя.

4. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той ще ползва 
подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят сключва договор/и за 
подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и.

В случай, чс е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за обществена 
поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.

Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за 
изпълнение на договора за обществена поръчка.

В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят 
изпраща оригинален екземпляр от тях на възложителя, заедно с доказателства, че не са нарушени забраните 
по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят публикува договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях на 
своя профил на купувача.

9. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, 
които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, обявлението и документацията за участие в 
процедурата.

Място и срок за получаване на документацията за участие
Документацията за участие се публикува в Профила на купувача заедно с всички приложения, 

образци към нея, както и проекта на договор

Сумата се внася в касата на Община Горна Оряховица или по банков път на следната сметка 
1ВА К:В050Ш С1175278444051200, В 1С :Ш С К В 08Р , код вид плащане: 44 70 00, Уникредит 
Булбанк клон гр. Горна Оряховица

Този документ с част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация" (договор № М 13-22-
110/05.08.20141-..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансираиа от Европейски сьюз чрез Европейски социален фонд.
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При евентуално противоречие в условията, съдържащи се в различните документи 
документацията за участие, се прилагат условията в документа с по-висок приоритет, както следва:

1. решение за откриване на процедурата;
2. обявление за обществена поръчка;
3. техническа спецификация;
4. условия за участие в процедурата;
5. указания за подготовката на оферта;
6. проект на договор за изпълнение на поръчката;
7. образци към документацията за участие.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация" (договор № М13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансираиа от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
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Инвестиции в хората

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ .............................................

Д нес, 2014 г., в гр. Горна Оряховица , между:

1. ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, адрес гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, 
БУЛСТАТ 000133673, представлявана от кмета инж. Добромир Стойков Добрев, наричана за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 
и

2..................................., ЕИК/БУЛСТАТ:  , със седалище и адрес на управление:
............................................................. , наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

На основание чл. 41, ал.1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с чл.73, ал. 1 от
ЗОП и Решение №  о т ............... 201.. г. за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за
следното:

ЧлЛ. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение 
организация на обучения в изпълнение на Дейност 4 по проект: „Община Горна Оряховица -  модерна 
и конкурентна администрация”, по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, 
Подприоритет: 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: 
ЕЮ051Р0002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен 
капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а именно: „Обучения 
по ключови компетентности”, в това число:

Обучение на тема: „Умения за организиране на работния процес и планиране на работното
време”

Обучение на тема: „Иновативно и креативно мислене, предпланиране и провеждане на 
политики”

Обучение на тема: „Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за 
справяне”

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява поръчката при спазване клаузите на настоящия договор, Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за 
изпълнител, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и Приложение 1 „Задължения на бенефициентите 
за осигуряване на информация и публичност” от Насоките за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, чрез открита 
процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок, 
Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, бюджетна линия ВО051РО002/13/2.2-14, които са неразделна част от настоящия 
договор.

1
Този документ е част от проект „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.



Европейски сьюз
ОПАК. Експорти п действие

II. СРОК НА ДОГОВОРА
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Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на дейността по настоящия договор започва да тече от датата на подписване 
на същия и от двете страни и приключва с подписване на двустранни Приемо-предавателни, придружени от 
окончателен Доклад за извършените дейности по настоящия договор и изплащане на дължимото 
възнаграждение. Крайният срок за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 30.06.2015 г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на договора да спазва следните срокове за
организация за провеждане на предвидените обучения до .............................................................  Срокът
започва да тече от датата, следваща датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на заявка за организация на 
предвиденото обучение, включително времето на същинската подготовка и организация, до момента, в 
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ стартира конкретното обучение, за което се отнася заданието (съгласно 
Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗГГЬЛНИТ&ПЯ-  Образец №  7);

(3) Действието на настоящия договор се прекратява с подписване на двустранен Приемо- 
предавателен протокол за окончателното изпълнение на работата, възложена с него и изплащане на 
уговореното възнаграждение, съгласно чл. 3 от настоящия договор.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на

обща стойност .................  (словом: ..................................... ) лева без ДДС или .................. (словом:
..................................... ) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- Образец №8,
неразделна част от настоящия договор. Цената за всяка поддейност, както и единичната цена за един 
участник е както следва:____________________________________ ____________
№ Наименование на 

обучението
Единична цена на 
участник без ДДС

Обща сума за 
всяка поддейност 
без ДДС

1. Обучение на 
тема”Умения за 
организиране на 
работния проиес 
и планиране на 
работното време”

2. Обучение на тема:
„Иновативнои
креативно
мислене,
предплаииране и
провеждане на
политики”

3. Обучение на тема: 
„Стресори в 
работната среда, 
професионално 
прегаряме и 
умения за 
справяне”

2
Този документ е част от проект ..Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна админиарация’’ (договор № М 13-22-
110/05.08.2014г..), осъществяван от Община Горна Оряховица с финансовата подкрепа по Оперативна програма
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(2) Разплащането по настоящия договор ще се извършва при следните условия:
- Авансово плащане в размер ма 40% от дължимото възнаграждение за всяка поддейност, платими 

по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
подписване на настоящия договор и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Окончателно плащане в размер на оставащите 60% от дължимото възнаграждение, платимо по 
съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на 
подписване Приемо-предавателни протоколи между страните, придружени с Доклад за извършените 
дейности по настоящия договор и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Изплащането на възнаграждението по ал. 1 ще се извършва по банков път по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
IBAN:.......................................
BIC:..........................................
Банка:.......................................

(3) Изплащането на възнаграждението по ал. 1 ще се извърши за сметка на проект: „Община Горна 
Оряховица -  модерна и компетентна администрация”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
"Административен капацитет", Бюджетна линия: BG051РО002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2. „Компетентна и 
ефективна държавна администрация”. Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси”, ОП 
„Административен капацитет“, одобрен за финансиране с Договор №М 13-22-110/05.08.2014г.

(4) В разходно-оправдателните документи, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително трябва да е 
указано, че „Разходът е по проект: „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна 
администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансираиа от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” по 
договор №М13-22-110/05.08.2014г.

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 
натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, както следва:
Банка: Уникредит Булбанк клон Горна Оряховица 
IBAN: BG 49 UNCR 70003204005800 
BIC: UNCRBGSF

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да откаже приемането на извършените дейности, както и да 
откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, 
съгласно настоящия договор;

2. във всеки момент от действието на настоящия договор да провери изпълнението на поръчката и да 
изисква информация за нея, без да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при констатиране на грешка и/или нередност в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уведоми 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Уведомително писмо за установени грешки и/или нередности, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да отстрани същите в определения от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срок.

Чл. б.ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение, съгласно условията на настоящия 

договор;

3
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2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да предоставя нужните сведения и 
указания своевременно при възникване на необходимостта от предоставяне на информация;

3. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми 
незабавно Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет” относно 
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. "Конфликт на интереси" е 
налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора, на което и да е 
лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 
политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 
то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно 
финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на 
Съвета (ЕО, Евратом) №1995/2006 г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното в чл. 3, ал.1 от този договор възнаграждение, при условията и в 

сроковете, предвидени в договора;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за 

качественото извършване на услугата.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да положи необходимата професионална грижа и компетентност за качествено извършване на 

дейностите, точно и добросъвестно в уговорения вид и срок; да изпълни предмета на договора с грижата на 
добър стопанин, при спазване изискванията за икономичност, ефикасност, прозрачност и качество, в 
съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор; за тази цел изпълнителят 
трябва да осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно 
изпълнение на предмета на договора; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи цялата организация на 
обученията, в това число: осигуряване на настаняване; транспорт на всички представители на целевата 
група от и до мястото на провеждане на обучението; осигуряване на зала/зали и оборудване; материали; 
квалифицирани лектори; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора и с оглед изпълнение и 
осигуряване на устойчивост на предвидените в проекта цели ("Устойчивост на проекта" е запазване на 
същността на постигнатите цели и резултати и условията им за изпълнение до пет години след приключване 
на проекта и усвояване на безвъзмездната финансова помощ);

2. да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на 
настоящия договор. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да са в съответствие с 
изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка;

3. да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с изпълнението на 
този договор за срок от 3 години след закриването на Оперативна програма "Административен капацитет" 
или за период от 3 години след годината, през която е извършено частично закриване. Тези срокове спират 
да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

4. да докладва незабавно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на 
нередности и пропуски. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

5. периодично и след изпълнението на договора да предаде всички разработки, материали и 
документи и пр., придобити, съставени или изготвени ог него във връзка с дейностите в изпълнение на този 
договор, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, 
но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако титуляр на собствеността или на авторски права върху резултатите от извършената 
поръчката се окаже ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, то той е длъжен да ги прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
Изработените материали принадлежат и остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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6. да спазва указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, съгласно чл. 4, т. 3 от настоящия договор, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще указва изрично в процес на изпълнението;

7. да не заменя експерти без писмено съгласие ог страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на 
възникнала обективна необходимост на замяна на лектор/експерт, същият следва да бъде заменен в срок от 
.................................. /съгласно техническо предложение на избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ/;

8. да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през 
периода на изпълнението му и 3 години след края на договора за безвъзмездна финансова помощ. Във 
връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито 
лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по 
никакъв повод, на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена, 
или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват, каквато и да е информация, свързана с 
препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не 
могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в 
процеса на поръчката;

9. да освободи за своя сметка от отговорност ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от всички правни действия, искове 
и жалби на трети страни, включително на лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението 
на договора, както и загуби или вреди, дължащи се па действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във 
връзка с извършването на поръчката, включително нарушения на действащото законодателство или 
накърняване правата на трети страни във връзка с патенти, търговски марки и други форми на 
интелектуална собственост, вкл. авторски права;

10. да предостави възможност на Управляващия орган, националните и европейски съдебни, одитни и 
контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки за изпълнение 
на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство, за извършване на 
проверки, инспекции, одит и др., като осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази 
данни, свързани с финансово -  техническото изпълнение на договора и проекта. За проверките 
изпълнителят осигурява присъствието на свой представител.

11. да допусне Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
Сертифициращия орган, Националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или 
техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с 
процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите 
интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално 
законодателство;

12. да предостави на служителите или представителите на Управляващия орган, националните 
одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 
палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществяват дейности по проекта, както и да 
направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или 
представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо трети страни 
без ущърб на публичноправните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и 
да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ заточното им местонахождение;

13. да осигурява и предоставя при поискване всички разходно-оправдателни документи и други 
документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за 
период от три години след приключването на Оперативната програма или за период от 3 години след 
годината, през която е извършено частично плащане. Сроковете спират да текат в случай на съдебни 
процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия;
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14. при проверка на място от страна на Управляващия Орган на Оперативна програма 
“Административен капацитет"’, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската 
Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов 
представител за преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия 
договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на договора;

15. при препоръки направени от страна на Управляващия орган на Оперативна програма 
“Административен капацитет” в резултат на направена документална проверка или проверка на място, 
следва да бъдат изпълнени в указания срок;

16. при всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, на 
публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът се изпълнява по Оперативна програма 
“Административен капацитет”;

17. да спазва изискванията за информация и публичност, предвидени в Регламент на Комисията 
(ЕО) №1828/2006 и в Приложение 1 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и 
публичност” от Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, 
съфинансирана от Европейския социален фонд;

18. да поставя на всички разходно-оправдателни документи номера на договора за услуга и следният 
текст: „Разходът е по проект: „Община Горна Оряховица -  модерна и конкурентна администрация”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” по договор №М 13-22- 
110/05.08.2014г.

19. да не сключва договори със свързани лица в рамките на изпълнение на договора. "Свързани 
лица" са: съпрузите, роднините по права линия -  без ограничения, по съребрена линия -  до четвърта степен 
включително, и роднините по сватовство -  до трета степен включително; работодател и работник; лицата, 
едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което 
притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято 
дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или 
косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата, едното от които е 
направило дарение в полза на другото; лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола 
или капитала на друго лице или лица поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от 
обичайните;

VI. ЕКСПЕРТИ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява участието на професионален екип от правоспособни лица, 

като експерти и лектори за организацията и провеждането на обучението, съгласно изискванията на 
обществената поръчка.

(2) При сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документи доказващи съответната професионална квалификация и опит на експертите, които ще бъдат 
заети с изпълнението на дейностите по настоящия договор.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена 
гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните 
форми:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банкова гаранция по образец, за сумата в размер на
....................................................................... , която представлява 5 /пет/ % от стойността на Договора
без ДДС, със срок на валидност 2 (два) месеца след датата на приключване на изпълнението по 
договора, която е 30.06.2015 г.
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- парична сума по сметка на Възложителя на стойност..................................................... която
представлява 5 /пет/% о г стойността на Договора без ДДС, със същия срок на валидност като 
при банковата гаранция.

Чл. 10. Разходите по откриването па банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по 
евентуалното им усвояване за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 11. Гаранцията се освобождава в срок до 2 (два) месеца, от крайната дата изпълнение на договора или 
до 30.08.2015 г.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, 
за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 13. Страните по този договор ме посят отговорност за неизпълнение на задълженията си при 

настъпването на непреодолима сила. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с 
периода, през който изпълнението е било спряно от непреодолимата сила. Клаузата пе засяга права или 
задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата 
сила.

Чл.14. Страната, която е засегната от непреодолима сила, следва в максимално кратък срок след 
установяване па събитието, да уведоми другата страпа и да й представи доказателства за появата, естеството 
и размера ма непреодолимата сила и оценка на вероятните последици и продължителност. Засегнатата 
страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непреодолимата сила спира 
изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

Чл.15. Ако непреодолима сила са възпрепятствали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по 
този договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси 
отговорност за неизпълнение или забава.

Чл.16. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение па вреди, претърпени като 
последица от непреодолима сила.

Чл.17. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано 
от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на този договор и до отпадане 
действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или 
смекчат въздействието на непреодолимата сила и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват 
задълженията си по договора, които не еа възпрепятствани от непреодолимата сила.

Чл.18. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, 
щом е възможно след отпадане на непреодолимата сила.

Чл.19. (I) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(2)Не е налице „непреодолима сила“, ако съответното събитие се е случило вследствие на 
неположена дължима грижа от страните по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това 
събитие може да бъде преодоляно.

IX. НЕРЕДНОСТИ
Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи па нередности и пропуски.
Чл. 21. За нередност по настоящия договор се счита всяко действие или бездействие па 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда по проект: „Община Горна 
Оряховица -  модерна и конкурентна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на

7Този документ е част от проект „Община Гориа Оряховица -  модерна и конкурентна администрация” (договор № VI13-22-
110/05.08.20Мг..), осъществяван от Обшииа Горна Оряховица е финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансиранаог Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.



V ЕСФ
ОГА К  Експерти в действис-

Европейски съюз

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд” по договор №М 13-22-110/05.08.2014г.

За "нередност" се счита всяко неправомерно отчитане на дейности по проекта, което би довело до 
изплащането на неоправдани разходи и други.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да установят и прилагат подходяща 
система за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на 
нередност по проекта.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по 
изпълнението на проекта, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай 
на подозрение и/или доказани случаи на нередност, съгласно установена процедура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че всички негови служители са запознати с 
определението за нередност и начините за докладване на констатирани нередности.

X. ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 24. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като последица от него. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пе може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за 
вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на дейностите по договора или 
като последица от него. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, в 
следствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или 
лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата 
страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Х1.НЕУСТОЙКИ
Чл. 27. При забавено изпълнение, виновната страна заплаща неустойка в размер на 0,1% от цената 

по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.
Чл. 28. При виновно неизпълнение па задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на 
договора.

Чл. 29 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп до 
информационните активи в Община Горна Оряховица, както и ако застраши сигурността на същите, за 
което дължи неустойка в размер на 10% от договореното възнаграждение.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размера по ал. 1 и при некачествено изпълнение на 
задълженията по настоящия договор.

Чл. 30. Прилагането па горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу 
Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република 
България.

XII. ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 31. (1) Приемането на дейностите по настоящия договор се извършва с подписване на Приемо- 

предавателни протоколи между страните, придружени с окончателен Доклад за извършените дейности по 
настоящия договор.

(2) За отчитане на цялостното изпълнение по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ окончателен доклад. Окончателният доклад се представя в срок от 10 (десет) работни 
дни след окончателното изпълнение на заложените в договора дейности.
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XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. Действието на този договор се прекратява:
1. С извършване на договорената работа;
2. По взаимно съгласие между страните;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на някое от договорните задължения.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са 
настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той 
не е могъл да предвиди и предотврати.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора, ако се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил 
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово 
или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след 
напускането й.

Х1У.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. Настоящият договор се състави и подписа в четири еднакви екземпляра -  един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1) Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност -  Приложение 1 от 

Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана 
от Европейския социален фонд.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
КМЕТ НА ОБЩИНА 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
УПРАВИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:

Главен счетоводител 
/Даниела Караиванова/

Старши юрисконсулт:
/Миглена Петкова/
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