
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13

ПРОЕКТ
„Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област

Монтана”
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

договор за безвъзмездна финансова помощ: № А13-22-19/24.04.2014 г.

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ

Във връзка с постъпило запитване на 06.08.2014 г. на електронния адрес на областна
администрация Монтана относно публикуваната Публична покана за избор на изпълнител на
дейност 5  „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна
администрация Монтана по следните теми:

- „Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
- „Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
- „Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително

отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на
ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост
за изграждане на национален обект”

Възложителят предоставя на всички заинтересовани страни следните разяснения:
Въпрос 1:
„Посочено е, че броят на участниците в обученията не включва екипа на възложителя, който
също ще присъства и транспорта и настаняването им следва да се поеме от Изпълнителя. В
тази връзка моля да уточните от колко човека се състои екипа на Възложителя - т.е. за колко
човека допълнително следва да се предвиди транспорт и настаняване и хранене на всяко
обучение”
Отговор:
Екипа на Възложителя се състои от трима души -  ръководител, счетоводител и координатор.

Въпрос 2:
„Във връзка с организиране на логистиката на обученията е посочено изискване за
осигуряване на транспорт, зала, нощувка със закуска за всеки от участниците в обученията,
но няма изискване за осигуряване на хранене за участниците-обеди и вечеря. Моля да
потвърдите, че храненията извън закуска и кафе паузи не са ангажимент на Изпълнителя.”
Отговор:
Съгласно публикуваната Документация към публичната покана /стр.21- 25/  критерият за
оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Показателите, формиращи
комплексната оценка на офертите са:
П1  - Предложен срок в календарни дни за подготовка и организация на всяко отделно
обучение, считан от момента на уведомление за започване на даденото обучение
П2 - Оценка на техническото предложение
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Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

П3 - Предложена от участника цена.
В таблицата приложена за оценка на показателя П2 е записано, както следва:

„Предложената Концепция за изпълнение на поръчката разглежда детайлно изпълнението на
дейностите, заложени в Техническата спецификация и включва детайлно описание на всяко
от изброените обстоятелства:
· Изчерпателен план по организацията на обученията, подготовка и разнообразие на

обучителните материали за участниците, форми на представянето им, примерни
програми;

· Предложени са повече от 3 възможни места за настаняване /вид на хотела,
категоризация, местонахождение, удобства и т.н/;

· Описани са условия за провеждане на обучението /зала, техника и т. н/;
· Направено е предложение по отношение на храна /включително примерни

менюта, организация на храненето и т.н/
· Представен е график и организация на работа, за които е направена оценка на

необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката.
· Подробно, ясно и балансирано са разписани отговорностите на всеки от ключовите и

неключови (ако се използват) експерти, които напълно отговарят и съответстват на
предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение.

· Представен и подробно е разписан механизмът на вътре-екипната координация при
разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа.”

Видно от текста на  посочените по-горе критерии,  осигуряването на храна –  обяд и
вечеря е част от предложената от Изпълнителя концепция за изпълнение на поръчката
и е ангажимент на същия.

Въпрос 3:
„В ТЗ и Документацията е посочено, че се изискват 2-ма експерти за Всяко обучение.
Експертите могат ли да се дублират или се изискват 6 експерти обучители общо?”
Отговор:
В Документацията към публичната покана /стр. 13-15/ са посочени Минималните изисквания
за техническия персонал на изпълнителя, които следва да бъдат съобразени с темите,
посочени в публичната покана, по които ще бъдат обучавани служителите на областна
администрация Монтана.

С уважение!

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ /п/
Областен управител на област Монтана
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