92-02-27/25.10.2019 г.

ОДОБРЯВАМ: (п)
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН
И ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ.4 ОТ ЗОП
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува
настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет:
„Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019“.
Настоящата обособена позиция с предмет: „Организиране и провеждане на
обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019“ e с прогнозна стойност 13 333,33
(тринадесет хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС, което
представлява 15,75% от общата стойност на поръчката и ще бъде възложена по реда на
чл. 20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обществената поръчка с
предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на
опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в 3 обособени позиции по
проект: “Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от
надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“ е с обща прогнозна стойност 84 682, 80 (осемдесет и четири хиляди
шестстотин осемдесет и два лева и 80 стотинки). Остатъчната
стойност
по
поръчката в размер на 71 349,47 (седемдесет и една хиляди триста четиридесет и
девет лева и 47 стотинки) лева без ДДС ще бъде възложена по реда, приложим към
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общата стойност на цялата поръчка, а именно – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, в съответствие
с разпоредбата на чл. 21, ал.6 от ЗОП.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане
„най-ниска цена“;
 Прогнозната стойност на поръчката е в размер 13 333,33 (тринадесет хиляди
триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лв. без ДДС
 Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на
обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща
определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие;
 Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената
крайна цена от участника.
При изготвянето на офертата си участникът по поръчката следва да се съобрази със
следните изисквания на Възложителя:

I.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1.Актуално положение
Укрепването на административния капацитет и повишаването на ефективността на
дейностите, извършвани от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН) гарантира защита на обществото и
околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания продукти;
опасни за експлоатация съоръжения с повишена опасност; еднакви условия за
предлагане на продукти (попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН) на
българския пазар като част от Европейския пазар.
Една от предпоставките за постигане на високоефективна администрация с високо
ниво на компетентност на служителите й е повишаване на експертния потенциал и
разширяване на специализираните знания и умения на служителите. Работата на
администрацията в България, освен, че има директно отражение върху живота на всеки
български гражданин, влияе на бизнес средата в страната и на нейната
конкурентоспособност в световен мащаб. Контролните органи на държавата са
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изключително важни за конкурентоспособността на икономиката и равенството пред
закона. Във фокуса на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020,
в периода до 2020 г. се предвиждат действия за укрепване на аналитичния капацитет за
служителите с контролни функции с оглед по-добра регулация на пазара и осигуряване
на конкурентоспособност на България в регионален и международен план, както и за
ефективна защита на потребителите на услуги.
Държавната
агенция
за
метрологичен
и
технически
надзор
като
държавен надзорен орган със структурни звена в цялата страна, провежда националната
политика в областта на:
 надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата над
25 директиви от Нов подход, както и в обхвата на Регламент 305/2011, Регламент
(ЕС) 2016/426 и Регламент (ЕС) 2016/425;
 технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 контрол на качеството на течните горива;
 метрологичен надзор и оправомощаване на лица за извършване на проверка на
средства за измерване;
 оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието
на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
 надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.
Като елемент от инфраструктурата по качество, от ключово значение за подобряване
ефективността и ефикасността на осъществяваната от ДАМТН дейност, както и
повишаване на доверието в работата й е непрекъснатото подобряване на уменията и
усъвършенстване на експертния капацитет на служителите й.
На национално ниво Оперативна програма „Добро управление“ е директно обвързана
с постигането на целите на Приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за повисока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“ на Националната
програма за развитие „България 2020“, която е основният документ, осигуряващ връзката
между националните приоритети на Република България с целите на ЕС в контекста на
Стратегията „Европа 2020”.
Настоящата обществена поръчка включва дейности, подбрани съгласно
идентифицираните потребности от специализирано обучение на целевите групи в
ДАМТН, а именно:
 Дейност 1. Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения по
стандарти за служители на ДАМТН;
 Дейност 2. Организиране, провеждане и участие в срещи за предаване на опит
и/или добри практики в областта на осъществяване на контрол на язовирни стени
и съоръженията към тях, контрол на качеството на течните горива и надзор на
пазара;
 Дейности 3. Организиране, провеждане и участие в обучение относно надзор на
пазара на електронни магазини и платформи и др. за онлайн продажби на
продукти, попадащи в обхвата на компетенциите на ДАМТН.
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Дейностите са съобразени с основната цел на Приоритетна ос II на ОПДУ
„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и
бизнеса“.
1.2. Данни за Възложителя
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
1797, София, бул. „Г.М. Димитров” № 52А
Петър Горновски – Председател на ДАМТН
Тел. +359 2 892 97 41; Fax: +359 2 986 17 07
E-mail: Petar.Gornovski@damtn.government.bg
1.3. Основни изисквания при реализиране на дейностите – обект на обществена
поръчка
Дейностите, обект на обществената поръчка, следва да се изпълняват при спазване на
изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено
внимание към актовете в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
1.4 Мерки за информация и комуникация
В съответствие с изискванията на Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020 и Проект № BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 г.
„Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните
и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - по
време на изпълнението на всички дейности Изпълнителят трябва да прилага мерки за
информация и комуникация.
При изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят се задължава да поставя
емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз“, наименованието „Европейския
социален фонд“, общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното
наименование на финансиращата програма, а именно Оперативна програма „Добро
управление“, наименованието на проекта, адреса на Единния информационен портал на
всеки документ/материал/сертификат, свързан и изготвен в изпълнение на обществената
поръчка. При провеждане на събитията в рамките на обществената поръчка следва да
бъдат прилагани мерките за информация и комуникация за подобен тип събития
съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация
и комуникация 2014-2020.
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
2.1. Цел(и) на поръчката
Обществената поръчка се провежда в изпълнение на основните дейности по проект
BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018г. „Усъвършенстване на специализираните
знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор“, финансиран по Оперативна програма
„Добро управление” (ОПДУ).
Цели:
1) Укрепване и развитие на административния капацитет на надзорните и контролни
органи в ДАМТН чрез повишаване на специализираните знания и професионална
квалификация на служителите в сферите на тяхната компетентност чрез адекватни и
актуални специализирани обучения;
2) Изграждане и утвърждаване на механизми за предаване на опит и/или добри
практики за придобиване на практически знания и умения.
Двете цели ще бъдат постигнати чрез организиране и провеждане на специализирани
обучения и дейности по предаване на опит и/или добри практики по теми, тясно свързани
с осъществяваната от ДАМТН дейност.
Посочените цели кореспондират пряко с европейските принципи за добро
управление и съответстват на идеята, че формирането и осъществяването на политики,
насочени към по-висок икономически растеж, e трудно без наличие на ефективна и
компетентна администрация с подходящ капацитет.
2.2.

Предмет на обществената поръчка:
„Организиране и провеждане на специализирани обучения и предаване на
опит и/или добри практики за служители на ДАМТН“ в 3 обособени позиции:

2.2.1. Организиране и провеждане на обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019;
2.2.2. Организиране и провеждане на обучение относно надзор на пазара на електронни
магазини и платформи и др. за онлайн продажби на продукти, попадащи в обхвата
на компетенциите на ДАМТН;
2.2.3. Организиране на обучения за предаване на опит и/или добри практики в областта
на осъществяване на контрол на язовирни стени и съоръженията към тях, контрол
на качеството на течните горива и надзор на пазара.
2.3. Основни дейности и изисквания
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2.3.1. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТ БДС
EN ISO 14731:2019
Стандарт БДС EN ISO 14731:2019 „Координация (надзор) на заваряването. Задачи и
отговорности“ установява свързаните с качеството отговорности и задачи, включени в
координацията на дейностите, свързани със заваряване. Задълбоченото му познаване ще
подпомогне извършваната надзорна дейност от Главна дирекция „Инспекция за
държавен технически надзор“.
2.3.1.1. Изисквания към съдържанието на обучението:
Участникът следва да разработи програма за обучение (попълва се в Техническото
предложение по настоящата обява), която да обхваща посочената по-долу тема и
съдържание на обучението.
Съдържание на обучението:








Цялостно представяне на стандарт БДС EN ISO 14731:2019 на български език;
Изисквания към лицето, което контролира прилагането на процедурите за
изпълнение на неразглобяеми съединения – изисквания за образование,
квалификация, правоспособност;
Документи, които трябва да притежава лицето, доказващи че отговоря на БДС EN
ISO 14731:2019;
Периодичност и проверка на специализираното обучение, съгласно стандарта;
Актуалност на издадени документи свързани с обучението по стандарта;
Методи за контрол по изпълнение на неразглобяеми съединения;
Разглеждане на практически казуси, свързани с контрола по заваряване и
координацията му. Отговорности, задачи и координация на дейностите свързани с
качеството на заваряване.

Брой участници в обучението: 80 човека
2.3.1.2.Изисквания по отношение на лекторите на обучението:
 да познава стандарт БДС EN ISO 14731:2019 и актуалната нормативна уредба, която
е застъпена в предвидения лекционен материал;
 да притежава професионален опит в областта на преподавания материал;
 да е провеждал в последните три години поне две обучения по стандарт БДС EN ISO
14731:2019 или еквивалент.
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2.3.1.3. Изисквания към продължителността на обученията:
Изисква се да бъдат проведени двудневни обучения по стандарт БДС EN ISO
14731:2019 (за целите на техническия надзор).
2.3.1.4. Изисквания към Изпълнителя на обучението:
Обученията следва да бъдат проведени в гр. София на посочено от Изпълнителя
място и в срок, които да бъдат предварително съгласувани от Възложителя. При
стартирането на договора, избраният изпълнител следва да изготви примерен график с
посочени конкретни дати и места за провеждане. Изготвеният график се съгласува и
одобрява от страна на Възложителя. Възложителят определя и възможните участници в
обученията. Възложителят може да променя прогнозните дати, като за промените
информира Изпълнителя.
Изпълнителят представя за одобрение дневен ред/програма за всяко обучение, като в
случай на наличие на препоръки от страна на Възложителя, Изпълнителят следва
надлежно да ги отрази.
Обучаващите се служители на ДАМТН трябва да бъдат разпределени в 4 групи, по 20
обучаващи се във всяка група,.
Изпълнителят е длъжен да осигури за обученията:










лекторски услуги;
зала с необходимия капацитет и стандартно техническо оборудване (екран,
мултимедия, лаптоп, флипчарт и др.);
размножаване, отпечатване и комплектуване на необходимите учебни материали;
регистрация на участниците в предварително подготвени и съгласувани от
Възложителя присъствени списъци ;
спомагателни обучителни материали за всяко едно от обученията като: маркери,
флипчарт листове и др.
необходимите указателни материали и табели за придвижване до мястото на
обучението, при спазване на всички изисквания по отношение на информацията
и комуникацията, съдържащи се в Единния наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020;
дневен ред/програма за обучението;
заснемане с фотоапарат на проведеното обучение, от което да е видно
присъствието на регистрираните участници за всеки ден от обучението;
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по 2 броя кафе паузи на ден за всички участници. Кафе паузата по време на
обучение може да включва: минерална вода, кафе, чай, мляко/сметана, дребни
сладки и/или соленки.
В рамките на обученията ще се предоставя възможност за провеждане на дискусии по
теми, които са от интерес за участниците. В края на всяко обучение ще се провежда
анкетно проучване за нивото на удовлетвореност.
За всяко едно обучение участниците в него ще попълват предварително декларации,
че не са участвали в идентични обучения, както и въпросници за участие в проект по
Оперативна програма „Добро Управление“ (образец) – Приложение № 7, към
Указанията за е-отчитане чрез ИСУН, на проекти и финансови планове по ОПДУ, по
които се прилага единна ставка, които ще бъдат предоставени на Изпълнителя от страна
на Възложителя, с цел организиране на тяхното попълване по време на обученията. След
приключване на всяко обучение, Изпълнителят следва да предаде попълнените анкети,
декларации и въпросници с приемо-предавателен протокол на Възложителя.
След приключването на всяко обучение на участниците ще бъде издаден сертификат
за успешно преминат курс на обучение.
В предмета на възлаганата обособена позиция не е включено и изпълнителят няма
задължението да осигурява транспорт, хотелско настаняване и изхранване за
участниците в обучението.
2.3.1.5. Документи, които Изпълнителят трябва да представи на Възложителя след
приключване на обученията:
Изпълнителят трябва да представи Окончателен доклад за цялостно отчитане
приключването и предаването на резултатите от проведеното обучение и извършената
работа по договора, с който се отчита към Възложителя.
Докладът съдържа описателна част на извършената работа, постигнатите цели и
резултати, информация за общия брой обучени служители и броя на служителите,
успешно преминали обучения с получаване на сертификат. Към доклада се прилагат
документите, доказващи изпълнението на дейността – присъствени списъци на
обучените, учебни материали, снимков материал и др., като задължително в него трябва
да бъде вписано:
-

наименованието на проекта - „Усъвършенстване на специализираните знания
и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната
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-

агенция за метрологичен и технически надзор“ и номера на договор №
BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 г.;
номер на договора, сключен между Изпълнителя и ДАМТН;
наименование на дейността – Дейност 1 - Организиране, провеждане и участие в
специализирани обучения по стандарти за служители на ДАМТН;
наименование на темата на обучението;
периодът, който се обхваща от доклада;
наименование на Изпълнителя;
дата на представяне.

Изпълнителят трябва да представи с доклада следните документи:
-

-

-

всички оригинални сертификати на участниците, преминали обучение;
присъствени списъци за всеки ден от събитието и списъци за получени материали,
включващи имена, длъжност, отдел, дирекция, телефон, имейл за контакт и
подпис;
попълнени анкетни карти, декларации от обучените лица, че не са участвали в
идентични обучения и въпросници за участие в проект по ОПДУ (Възложителят
ще предостави на Изпълнителя съответните образци);
копие на документи, материали, раздавани на участниците (в хартиен и
електронен формат);
презентации (в хартиен и електронен формат);
снимки от проведените обучения, в които е видно присъствието на
регистрираните участници за всеки ден от събитието (на електронен носител).

2.3.1.6. Постигнати резултати:
-

Проведени обучения по стандарт БДС EN ISO 14731:2019;
Обучени 80 служители по стандарт БДС EN ISO 14731:2019 с получаване на
сертификат;
Общ брой обучени служители на ДАМТН – 80 служители.
Общ брой обучени служители на ДАМТН, получили сертификат – 80 служители.

3. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ
3.1 Общи изисквания
В Техническото си предложение участниците следва да опишат подробно
организацията за изпълнение на поръчката, следва да се представи примерен график за
провеждане на обученията, който да е съобразен с необходимото време за разработване
на обучителни програми и обучителни материали (ако е приложимо), условията, при
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които ще се реализират обученията, характеристиките на предлаганите зали,
планираната от участника предварителна организация както и програмата на обученията.

3.2. Местоположение
Република България
3.3.Срок.
Срокът на изпълнение на поръчката е до 20.01.2020 г.
3.4. Работни езици
Български език
4. ДОКЛАДВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА:
След приключване на дейностите по изпълнение на поръчката, Изпълнителят отчита
изпълнението на договора към Възложителя със следния вид доклад за настоящата
поръчка:
 Окончателен доклад за цялостно отчитане приключването и предаването на
извършената работа по договора. Докладът включва обобщена информация и оценка за
резултатите от извършените обучения, постигнатите цели и резултати,
идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективни мерки и др.
Окончателният доклад съдържа описателна част на извършената работа,
постигнатите цели и резултати, информация за общия брой обучени служители и броя
на служителите, успешно преминали обучения с получаване на сертификат (ако е
приложимо). Към доклада се прилагат документите, доказващи изпълнението на
дейността – присъствени списъци на обучените, учебни материали, снимков материал и
др. Окончателният доклад се представя за одобрение от Възложителя не по-късно от 5
(пет) календарни дни преди крайния срок за приключване на договора за одобрение от
страна на Възложителя.
Приемането на окончателния доклад се извършва с приемателно-предавателен
протокол, който се подписва от Възложителя след предварителното му съгласуване от
Ръководителя на проекта (за Възложителя) и Изпълнителя. Всички доклади и
придружаващите ги документи се предоставят на хартиен и електронен носител.
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5. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
След сключването на договора, избраният Изпълнител следва да представи за
одобрение на Възложителя и не по-късно от 5 (пет) работни дни примерен график с
посочени конкретни дати и места за провеждане на обученията. Изготвеният от
Изпълнителя график се съгласува и одобрява от страна на Възложителя. Одобрението на
графика от страна на Възложителя става по официален път. Възложителят може да
предлага промени в прогнозните дати и място на провеждане като за промените
информира Изпълнителя.
Всяко конкретно обучение по договора се инициира чрез заявка от Възложителя (по
електронната поща), отправена до Изпълнителя по договора. Заявката следва да бъде
подадена не по-късно от 5 работни дни след окончателно одобряване на графика от
страна на Възложителя.
Ръководителят на проекта следи за качественото и в срок изпълнение в съответствие
с договора и приема извършената дейност (в т.ч. финансовите документи за извършените
дейности, които подлежат на одобрение).
Възложителят има право по всяко време да получава информация за хода на
подготовката и организацията по реализиране на всяко обучение/среща.
Изпълнителят представя за одобрение дневен ред/програма за всяко обучение наймалко 5 дни преди самото обучение. Възложителят одобрява/изпраща коментари и
препоръки по предоставените от изпълнителя дневен ред/програма за всяко обучение в
срок най-малко от 3 дни преди самото провеждане, като в случай на наличие на
препоръки, Изпълнителят следва надлежно да ги отрази.
Изпълнителят трябва да осигури съответните условия за изпълнение на дейностите на
поръчката. Всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката следва да бъдат
включени в ценовата оферта на Участника.

II.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по
отношение на икономическото и финансовото състояние на участника.
1.1. Технически и професионални способности на участника.
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 Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата “най-малко две услуги“, които са идентични или сходни с
предмета и обема на настоящата обществена поръчка.
Под „услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка“ следва да се разбират услуги по организиране и извършване на обучения по
заваряване.
 Под „изпълнени услуги“ се разбират такива, които независимо от датата на
започването им, са приключили в посочения по-горе период.
За доказване на техническите и професионалните способности участникът
представя списък на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
 Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в съответствие с
изискванията на Техническата спецификация.
За доказване на изискването участникът представя Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на
лицата.

Участникът да прилага система за управление на качеството по БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалент с предметен обхват, съответстващ на предмета на поръчката
(предоставяне на услуги по организиране и/или провеждане на обучения).
За доказване на изискването участникът предоставя сертификат, издаден от
акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващ съответствието на стоките
със съответните спецификации или стандарти. Сертификатът трябва да е валиден,
издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв
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сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи
от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва
да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок
на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни от датата на подаването им;
Срокът на изпълнение на поръчката е до 20.01.2020 г.
 Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г.
М. Димитров” № 52 А, до 17:30 ч. на 01.11.2019 г.
 Офертата трябва да съдържа:
1. Ценово предложение по образец на Възложителя;
2. Техническо предложение по образец на Възложителя;
3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които
доказват професионална компетентност на лицата;
4.Списък на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;
5. Заверено с „Вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат по БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалент с предметен обхват, съответстващ на предмета на поръчката
(предоставяне на услуги по организиране и/или провеждане на обучения) или
еквивалент.
 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост.
 Върху опаковката се изписва :
а) наименование на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
Този документ е създаден по проект „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и
контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG05SFOP001-2.006-0026-C01 с
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”,
приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или УО на
ОПДУ.

13

б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
в) наименование на обществената поръчка;
 Комуникация с Възложителя:
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с
настоящата обществена поръчка са в писмен вид.
Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от
участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител или
изрично упълномощено за целта лице и печат.

Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт
на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул.
„Д-р Г. М. Димитров" №52А.
Лице за контакти:
Силвия Ангелова, старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени
поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“,
Телефон: 0885622582

e-mail: Silvia.Angelova@damtn.government.bg

Приложение:
1. Образец на ценово предложение
2. Образец на техническо предложение
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