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Certificate № QS 

Във връзка с постъпило запитване с вх.№ 70 - 00 - 185/09.05.2014 r. с искане за 
разяснения по документацията за участие в процедура и съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП в 
законоустановеният срок предоставяме следните разяснения 

Относно: Провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Избор на изпълнител 
за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика по проект 
„Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и усъвършенстване 
на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд", 
финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013", 
приоритетна ос 11 „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051Р0002/ 
13/ 2.2-11., Договор за БФП № 13-22-44/04.12.2013г." 

РАЗЯСНЕНИЕ 

От община Костинброд, с адрес: гр.Костинброд, ул."Охрид"№ 1, представлявана от 
Милен Тодоров Димитров - кмет па община Костинброд, в качеството па Възложител 

на горепосочената обществена поръчка 
Правно основание: чл.29, ал.1 от ЗОП 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП, ви предоставяме следните разяснения по постъпи(п 
въпрос, във връзка провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор 
изпълнител за извършване на дейностите по обучения и свързаната с тях логистика п 
проект „Укрепване на организационният капацитет, екипната ефективност и 
усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от общин|а 
Костинброд". 
Въпрос : 

„В изискването за Технически възможности (III.2.3), посочено в обявлението 
обществена поръчка, в точка 2 е казано, че участникът следва да притежава внедрена 
система за качество ISO 9001:2008, или еквивалент за внедрена система за 
управление на качеството, с обхват: образователни услуги в сферата на 
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професионалната обучения, услуги в областта на организиране и провеждане на 
събития. В тази връзка, имаме следния въпрос: 
- Ще бъде ли приет от Възложителя сертификат за качество ISO 9001:2008 с 
„Предоставяне на професионални обучения"?" 

Участникът следва да притежава внедрена система ISO 9001:2008 за управление н 
качеството с обхват : образователни услуги в сферата на професионалните обучения 
услуги в областта на организиране и провеждане на събития, т.е. двата вида услуги 
съвкупност (образователни услуги и услуги в областта на организиране и провеждан 
на събития). 
Във връзка с това дали Възложителя ще приеме сертификат за качество ISO 9001:2008 
обхват : „Предоставяне на професионални обучения", да ще се приеме за релеванте 
в случай, че участника притежава внедрена система ISO 9001:2008 за управление н 
качеството и за услуги в областта на организиране и провеждане на събития. 

Отговор : 


