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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00164
Поделение: дирекция "Управление на човешките ресурси"
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
министерство на отбраната
Адрес
ул. "Дякон Игнатий" №3
Град
Пощенски код
Страна
София
1092
Р БЪЛГАРИЯ
Място/места за контакт
Телефон
дирекция "Управление на
02 9221010
човешките ресурси"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Марин Маринов
E-mail
Факс
м.p.marinov@mod.bg
02 989693
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mod.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.mod.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
"Специализирано техническо обучение за придобиване на
квалификационна група по електробезопасност" съгласно
изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000V. и Правилника за
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
80531200
Осн.
предмет
УНП:
5938ef7b-f80b-4e07-886d-1b88e1e7ba7d

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
В обем от 16 учебни часа (45 минути) на 425 лица от
електротехническия персонал от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и
Българската армия.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
гр. Пловдив, гр. София, гр. Велико Търново, с. Рибарица.

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата трябва да съдържа задължително:
- данни за лицето, което прави придложението;
- предложение за изпълнение на изискванията на въложителя;
- ценово предложение, което трябва да включва; лекторски
възнаграждения; командировъчни за лекторите; финансови средства
за подготовка и изработване на компакт дисковете с нормативните
актове по електробезопасност и разработените теми за придобиване
на квалификационна група; средства за издаване на
удостоверенията за придобита квалификационна група и за
методически материали, помагала, указания и инструкции,
необходими за обучаемите; осигуряване на апаратура и закупуване
на консумативи за лекторите; други разходи на фирмата, свързани
с провеждане на обучението без наемането на съответните зали за
обучението и командировачните на обучаемите.
Съдържанието на офертата се представя задължитерно в
запечатан непрозрачен плик.
-срок на валидност на предложението до бъде най-малко 60 дни
от крайния срок на подаването;
Изпълнителят да има възможност да извършва едновременно
обучение на три групи и в обучитилния му екип да има
задължително лекар.
Изпълнителят да предостави на всеки обучаем компакт диск с
нормативните актове по електробезопасност( основните поне 16) и
разработените теми за придобиване на квалификационна група,
преди началото на всяко обучение.
Изпълнителят да има възможност да предостави удостоверения за
придобита квалификационна група след всяко обучение.

Критерий за възлагане
най-ниска цена

УНП: 5938ef7b-f80b-4e07-886d-1b88e1e7ba7d

икономически най-изгодна оферта
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Показатели за оценка на офертите
НАЙ НИСКА ЦЕНА
Срок за получаване на офертите
Дата: 27/03/2012 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 27/03/2012 дд/мм/гггг

УНП: 5938ef7b-f80b-4e07-886d-1b88e1e7ba7d

3

