ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
С БЕНЕФИЦИЕНТ АКАДЕМИЯ НА МВР

Във връзка с осъществяване на дейностите, предвидени за изпълнение на проект
„Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от
полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската
общност“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014, България 13,
Програмна област 30, взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и
организирана престъпност, в т.ч. трафика и странстващи престъпни групи, Академията на
Министерството на вътрешните работи кани всички заинтересовани лица с опит в
изпълнение на посочените по-долу дейности да представят в съответствие
професионалните си възможности и квалификация индикативни оферти за:

с

1. Подготовка на техническа специализация и методика за оценка във връзка с
публична покана по чл. 101а от ЗОП, по дейност SO3А2, SO3A3 и SO2A3 от проекта.
Дейност SO3A2 предвижда ремонт на шест учебни зали, който ще обхване подмяна на
дограма, осветителни тела, ключове и контакти, шпакловане, боядисване, циклене на паркет
(монтиране) на ламиниран паркет, изграждане и монтиране на дървена конструкция за
обособяване на амфитеатрално разположение на стоящите места в залата, монтиране на
мултимедийна техника.
SO3A3 предвижда оборудване и обзавеждане на шест учебни зали, което включва
закупуване на мултимедийни екрани, мултимедийни проектори със стойки, компютри,
учебни маси, столове, преподавателски столове, преподавателски катедри, озвучителна
техника.
SO2A3 предвижда отпечатване на наръчник в 2000 екз. за целите на обучението и
анализ в 500 екз. от проведено научно изследване.
2. Подготовка на документацията, необходима за провеждане на процедура по чл.
101а от ЗОП (без техническа спецификация и методика за оценка) по дейност SO3A2, SO3A3
и SO2A3 от проекта.
Стойностите в индикативната оферта следва да са в български лева, без ДДС, като
офертата да бъде предоставена в свободна форма и изпратена до 09.02.2015 г. на посочения
по-долу адрес.
Гр. София, жк „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 1, Академия на МВР.
За повече информация:
1. akademy@mvr.bg
2. г-н Иван Видолов 02/98-29211
Забележка: Обръщаме Ви внимание, че предоставените ценови оферти са само с
индикативен характер и бенефициентът не се обвързва по никакъв начин с тях.
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