
 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА 

 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

изх. № 8248/27.10.2014 г. 

 

 

П О К А Н А 

 

 

Относно: Директно възлагане по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на 

изпълнител за консултиране и разработване на документация по ЗОП за 

възлагане на функционален анализ" в изпълнение на Договор с рег. № 14-11-10 от 

01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма “ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с изпълнението на Договор с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014 г. по 

проект „Оптимизиране структурата и функциите на ИА „Военни клубове и 

военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ”, схема 

BG051PO002/14/1.1-08 по ОПАК. 

Ви отправяме ПОКАНА ЗА ОФЕРТА, за изпълнение на предвидените в рамките 

на настоящия договор  дейности, в следната последователност: 

Консултиране и разработване на цялостна документация по провеждане на 

обществена поръчка с Публична покана по глава «8а» от ЗОП, с предмет: 

Извършване на функционален анализ на системите на администрация на 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно 

Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация и провеждане на съпътстващи дейности и обучение по подобряване 

на организацията и функционалността на администрацията , както следва: 

 Изработване на функционален анализ в администрацията 

 Прилагане на изработения функционален анализ с цел подобряване на 

организацията и функционалността на администрацията 

 Организация на обучение , във връзка с провеждания функционален анализ 

 

Консултантът, следва да подготви идейни технически задания, методики за 

оценки и всички необходими формуляри и изисквания, съгласно ЗОП. Да разработи 

тръжна документация за необходимите процедури за възлагане с публичната покана. 

Избраният консултант ще осъществи и адекватна помощ при провеждане на самата 

процедура, включително и разяснения по публикуваната документация за участие. 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

При подготовката на изработването на техническите спецификации, на 

методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при  

критерий икономически най-изгодна оферта, да участва най-малко един експерт, който 

има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато 

консултантът не разполага със служители, отговарящи на изискванията за 

професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, 

ал. 2, т. 8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.  

 

І. Срок за изпълнение: За изработване на технически спецификации - 10 /десет/ 

работни дни от датата на сключване на договора. 

ІІ. Срокове на валидност на офертите: Не повече от 3 месеца.  

ІІІ. Критерий за оценка: Най-ниска цена. 

ІV. Срок за получаване на офертите: 17:30 ч. на  05.11. 2014 г. 

V. Максимално допустима стойност – 3300 лв. без ДДС, съответно 3960 лв. с ДДС. 

VІ. Сключване на договор : С участника,  предложил най-ниска цена за изпълнение 

на поръчката ще се сключи писмен договор. 

VІІ. Офертите задължително трябва да съдържат следната информация: 

 

1. Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ 

номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се 

отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИА „ 

Военни клубове и военно – почивно дело„ и поставяне на входящ номер. 

Офертата следва да постъпи в деловодството на  ИА „ Военни клубове и 

военно – почивно дело„ до изтичане на посоченият в раздел  ІV  от 

настоящото приложение срок. 

2. Офертите да се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на 

поканата на Възложителя. 

3. Офертите следва да съдържат данни за лицето, което прави предложението,  

ЕИК, наименование, представителство, адрес, координати-тел., факс, e-mail.  

4. Предложение за изпълнение на предмета на поръчката.  

5. Ценово предложение и срок на изпълнение на  поръчката. 

Наименование и адрес на Възложителя: 

Изпълнителна агенция «Военни клубове и военно-почивно дело» 

Гр. София, бул. «Цар Освободител» № 7 

 

Лице за контакти: 

Старши юрисконсулт Маргарита Маринова – координатор на екипа за 

управление на проекта. 

Тел:  029221715 

e-mail:  m_marinova@militaryclubs.bg 

 

 

 

Дата :        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

        ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ  

/П/ 
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