Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда”

ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.07-0001-C0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: / П /
/РУМЯНА МИХАЙЛОВА/

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:
„ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО
ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”,
ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО
БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Забележка: Документацията за участие може да бъде изтегляна от електронната
страница на ИА „Главна инспекция по труда” ИА ГИТ - www.gli.government.bg
До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да
поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е
длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят обявява
разяснението на електронната страница на агенцията, без да отбелязва това в отговора лицето,
направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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СЪДЪРЖАНИЕ
на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„Логистично осигуряване провеждането на обучения на 460 инспектора по труда по
проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма
„Развитие на човешките ресурси” и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда”
РАЗДЕЛ I
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ II
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ III
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
РАЗДЕЛ IV
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗДЕЛ V
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ VІ
МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ VIІ
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 – Оферта за изпълнение на поръчката;
Приложение № 2 – Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Приложение № 3 – Образец на Техническо предложение;
Приложение № 4 – Образец на ценова оферта;
Приложение № 5 – Образец на декларация за запознаване с условията на поръчката и
приемането им;
Приложение № 6 – Образец на декларация за неразгласяване на информация;
Приложение № 7а – Образец на декларация п по чл. 47, ал.1, т.1, б.а-д и ал.2, т.5 от ЗОП;
Приложение № 7б – Образец на декларация по по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и чл.47, ал.2, т.1, 3 и 4
и ал. 5 от ЗОП;
Приложение № 8 – Образец на декларация за използване на подизпълнители/и по чл.56,
ал.1,т.8 от ЗОП;
Приложение №9 – Образец на Справка - Списък с основните договори за услуги, сходни с
предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години;
Приложение №10 – Образец на Справка – информация за годишния оборот (доход);
Приложение №11 – Образец на Банкова гаранция за участие;
Приложение №12 – Образец на Банкова гаранция за изпълнение;
Приложение №13 – Административни сведения;
Приложение № 14 – Декларация за приемане условията на договора.
Приложение № 15 – Проект на договор
Приложение № 16 – Декларация на ключов експерт

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

