МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1/ дата: 27/08/2018 г.
наименование: „Повишаване знанията и уменията на заетите лица в здравния сектор –
европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване“
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: „МБАЛ за женско здраве - Надежда“ ООД
Пълен адрес: ул. „Блага вест“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1330
Лице/а за контакт: Мария Младенова
Телефон: +359 897043573
Електронна поща: m.mladenova@nadezhda.bg
Факс: неприложимо
Интернет адрес/и (когато е приложимо) https://www.nadezhda.bg/
Допълнителна информация може да бъде получена на:
 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
могат да бъдат получени на:
 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата процедура)

Строителство (СМР)

Доставки

Услуги

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството (СМР):
доставка:
услугата: гр. София
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: „Повишаване знанията и уменията на
заетите лица в здравния сектор – европейският път към модерно, ефективно и
качествено здравеопазване“
Предметът на публичната покана включва организиране и провеждане на обучения на общо
234 (двеста тридесет и четири) лица, заети в „МБАЛ за женско здраве - Надежда“ ООД.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
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обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена позиция 
за една или повече обособени позиции
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
Предметът на публичната покана включва организиране и провеждане на обучения на общо
234 (двеста тридесет и четири) лица, заети в „МБАЛ за женско здраве - Надежда“ ООД.
Предметът на публичната покана е разпределен в две самостоятелно обособени позиции,
както следва:
1. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на
професионална компетентност на 30 лица в професионално направление 345
„Администрация и управление“, по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“,
специалност „Малък и среден бизнес“ (код по СППОО 3450501), за част от професия
по втора квалификационна степен, 300 учебни часа.
2. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на обучение по ключова
компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, обучение на 121 лица по английски
език, както и обучение на 113 лица по немски език, италиански език и испански език с
продължителност 300 учебни часа и три нива на обучение.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)
(в цифри) : 181 800 лв.
Прогнозните стойности на обособените позиции, включени в обхвата на публичната покана
са, както следва:
1. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на
професионална компетентност на 30 лица в професионално направление 345
„Администрация и управление“, по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“,
специалност „Малък и среден бизнес“ (код по СППОО 3450501), за част от професия
по втора квалификационна степен, 300 учебни часа: 18 000 лв. (осемнадесет хиляди
лева) без включен ДДС.
2. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на обучение по ключова
компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, обучение на 121 лица по английски
език, както и обучение на 113 лица по немски език, италиански език и испански език с
продължителност 300 учебни часа и три нива на обучение: 163 800 лв. (сто шестдесет
и три хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
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ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) Неприложимо.
1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Неприложимо.
В настоящата поръчка не се изискват гаранции за добро изпълнение. Тъй като е предвидено
плащане, единствено и само при извършване и приемане на услугите, възложителят има
достатъчен контрол и е в състояние да обезпечи доброто изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
Плащането се извършва както следва:
1. Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора, платима в 10 дневен
срок от сключване на договора и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
2. Окончателно плащане в размер на 50 % от цената за съответното обучение, платима в 10
дневен срок от цялостно извършване и приемане на услугите (завършване на обучението
или групата за това обучение, което следва да се осъществи не по-късно от 20.06.2019
г.), удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и
представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не 
Ако да, опишете ги:
В процеса на изпълнение на договора, изпълнителят следва да се придържа точно към
изискванията на публичната покана и техническите спецификации, както и към
приложимото национално и европейско законодателство и правилата на Ръководството за
бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура за подбор на проекти
BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент ІІ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и приложенията към него.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Оферта в настоящата процедура може да подаде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите в процедурата се
представляват от законните си представители или от упълномощени с нотариално заверено
пълномощно лица.
В процедурата за избор на изпълнител може да участва всеки кандидат, който отговаря на
предварително обявените условия. За изпълнители не може да бъдат определени лица, за
които са налице обстоятелствата за отстраняване от участие в процедура, съгласно чл. 53,
ал.2 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ) и изискванията на ПМС 160 от 1 юли 2016 г.
Липсата на обстоятелствата за отстраняване от участие в процедурата се доказва от
кандидатите:
1. при подаване на офертата - с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане - с документи, издадени от компетентен орган,
или със заверено от кандидата извлечение от електронен/публичен регистър, или
еквивалентен документ от съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен.
В случай че някой от изискуемите документи е на чужд език, е необходимо документите да
бъдат придружени с превод на български език.
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, предоставяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
Кандидатите могат да променят, допълват или оттеглят своите оферти в рамките на
определения срок за подаване на оферти.
Изискуеми документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
Забележка: При условие, че кандидатът-търговец е регистриран съгласно Закона за
търговския регистър (ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние не се
изисква, ако представи декларация с посочване на ЕИК (Единен идентификационен код),
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
В случай, че се представя удостоверение за актуално състояние, то следва да бъде издадено
не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата.
Когато кандидатът е физическо лице, се представя копие от документа за самоличност.
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. Когато деклараторът е
чуждестранно юридическо или физическо лице, декларацията се представя и в
превод.
Забележка: Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са
налице обстоятелствата по чл. 12, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160 от
01.07.2016 г., във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП съгласно законодателството на държавата в
която са установени. Когато в съответната чужда държава документите по чл. 12, ал.1, т. 1,
във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г., във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП
не включват всички изброени хипотези в горепосочените разпоредби, кандидатът представя
клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на
държавата в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според
съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или
търговски орган в държавата, в която той е установен.
3. Други документи (ако е приложимо):
3.1. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (в случай
че кандидатът е обединение);
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
изрично пълномощно за целите на настоящата поръчка, подписано от лицата в
обединението,
в
който
се
посочва
представляващият
обединението.
Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
a) съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички
членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното
www.eufunds.bg
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изпълнение на поръчката;
b) обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката;
c) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок
изпълнение на предмета на поръчка, независимо от срока, за който е създадено
обединението.
Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В
процедурата за възлагане на поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
3.2.
Пълномощно за лицето, подписало офертата, ако е различно от
представляващия кандидата.
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:
Основания за задължително отстраняване
Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат
или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307,
чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 –
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основания за незадължително отстраняване – същите са изцяло налични и се прилагат
в настоящата процедура
Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
www.eufunds.bg
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смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
2. лишен е от правото да упражнява дейност, свързана с провеждане на обучения съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата
за избор на изпълнител.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Копия от годишните баланси и Кандидатът следва да е реализирал общо за
отчетите за приходите и разходите за предходните 3 (три) приключили финансови
последните
три
приключени години (2015, 2016 и 2017 г.), в зависимост от
финансови години (2015, 2016 и 2017 датата, на която е учреден или е започнал
г.), в зависимост от датата, на която дейността си, общ оборот, в размер на минимум
кандидатът е учреден или е започнал прогнозната стойност на обособената позиция,
дейността си.
за която е подал оферта.
2. Справка за общия оборот за При подаване на оферти за повече от една
последните
три
приключени обособена позиция, изискването се прилага по
финансови години (2015, 2016 и 2017 отношение на обособената позиция с най-висока
г.) Документът се представя по прогнозна стойност, за която кандидатът подава
образец
1,
предоставен
от оферта.
бенефициента.
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Копие от валиден лиценз от 1. Кандидатът следва за притежава валиден
Национална агенция за професионално лиценз от Национална агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО) за образование и обучение (НАПОО) за провеждане
провеждане на обучения по професия и на обучения по професия и специалност, както
специалност, както следва:
следва:
За обособена позиция № 1: професия За обособена позиция № 1: професия „Сътрудник
„Сътрудник в малък и среден бизнес“, в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и
специалност „Малък и среден бизнес“ среден бизнес“ (код по СППОО 3450501);
(код по СППОО 3450501);
За обособена позиция № 2 изискването не се
За обособена позиция № 2 изискването прилага.
не се прилага.
www.eufunds.bg
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2. Списък на изпълнените услуги,
еднакви или сходни с предмета на
поръчката, през последните 3 (три)
години до крайния срок за подаване на
оферти в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, придружен от препоръки
за добро изпълнение на посочените
услуги.
Документът се представя по образец,
предоставен от бенефициента (образец
2).

2. Кандидатът следва да докаже опит през
последните 3 (три) години до крайния срок за
подаване на оферти в зависимост от датата, на
която е учреден или е започнал дейността си, в
изпълнението на минимум 2 (две) услуги,
еднакви или сходни с предмета на поръчката.
За целите на настоящата публична покана, под
„услуга, сходна с предмета на поръчката“ следва
да се разбира:
За обособена позиция № 1: организиране и
провеждане на обучение за придобиване на
професионална компетентност.
За обособена позиция № 2: организиране и
провеждане на обучение по чужд език.
Изпълнението на сходните услуги може да бъде
доказано с наличието на една или повече
изпълнени дейности, стига да отговарят съвкупно
на горепосочените изисквания.
При подаване на оферта за повече от една
обособена позиция, кандидатът следва общо да
докаже съответствието с изискванията, относими
за съответните обособени позиции, за които е
подал оферта.
3. Кандидатът следва да разполага с екип,
ангажиран с изпълнението на поръчката, в
минимален състав, както следва:
3.1. За обособена позиция № 1: обучители по
професионална компетентност – 2 лица,
всяко от които да отговаря на следните
изисквания:
Да
притежава
висше
образование
в
професионално направление „Администрация или
управление“
или
„Икономика“
съгласно
Класификатора
на
областите
на
висше
образование и професионалните направления,
утвърден с Постановление № 125 на МС от
24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на
областите
на
висше
образование
и
професионалните направления.
Да притежава опит в провеждане на обучения в
сферата
на
стопанско
управление
и
администрация.
www.eufunds.bg
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3. Списък на обучителите, които ще
провеждат обученията. Посочва се
пълната информация, необходима за
доказване на въведените към всеки от
обучителите минимални изисквания, в
това число: номер, дата и учебно
заведение, издало дипломата за висше
образоване; описание на идентичните
или сходните услуги, с посочване на
конкретни обучения.
Документът се представя по образец,
предоставен от бенефициента (образец
3).

3.2. За обособена позиция № 2:
обучител по английски език – 1 лице, което да
отговаря на следните изисквания:
Да
притежава
висше
образование
в
професионално
направление
„Филология“
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
утвърден с Постановление № 125 на МС от
24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на
областите
на
висше
образование
и
професионалните направления или сертификат за
владеене на английски език на ниво минимум С1.
Да притежава опит в провеждане на обучение по
английски език.
обучител по немски език – 1 лице, което да
отговаря на следните изисквания:
Да
притежава
висше
образование
в
професионално
направление
„Филология“
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
утвърден с Постановление № 125 на МС от
24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на
областите
на
висше
образование
и
професионалните направления или сертификат за
владеене на немски език на ниво минимум С1.
Да притежава опит в провеждане на обучение по
немски език.
обучител по италиански език – 1 лице, което да
отговаря на следните изисквания:
Да
притежава
висше
образование
в
професионално
направление
„Филология“
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
утвърден с Постановление № 125 на МС от
24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на
областите
на
висше
образование
и
професионалните направления или сертификат за
владеене на италиански език на ниво минимум
С1.
Да притежава опит в провеждане на обучение по
италиански език.
обучител по испански език – 1 лице, което да
отговаря на следните изисквания:
Да
притежава
висше
образование
в
професионално
направление
„Филология“
www.eufunds.bg
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съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
утвърден с Постановление № 125 на МС от
24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на
областите
на
висше
образование
и
професионалните направления или сертификат за
владеене на испански език на ниво минимум С1.
Да притежава опит в провеждане на обучение по
испански език.
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена

ниво на разходите

оптимално съотношение качество - цена

 показатели, посочени в документацията
Показатели
Тежест
1. Организация на персонала, на 100 %
който е възложено изпълнението на
поръчката
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности
на кандидатите.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 03/09/2018
(дд/мм/гггг)
Час: 23:59
Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. https://eumis2020.government.bg/ -

Информационната система за управление и наблюдение на средствата

от ЕС в България 2020.

3. https://www.nadezhda.bg/ - (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
До / /
(дд/мм/гггг)
или
в месеци: или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
www.eufunds.bg
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта по чл. 5 от ПМС № 160/01.07.2016 г.;
2. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
Забележка: При условие, че кандидатът-търговец е регистриран съгласно Закона за
търговския регистър (ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние не се
изисква, ако представи декларация с посочване на ЕИК (Единен идентификационен код),
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
В случай, че се представя удостоверение за актуално състояние, то следва да бъде издадено
не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата.
Когато кандидатът е физическо лице, се представя копие от документа за самоличност.
3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. Когато деклараторът е
чуждестранно юридическо или физическо лице, декларацията се представя и в превод.
Забележка: Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са
налице обстоятелствата по чл. 12, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160 от
01.07.2016 г., във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП съгласно законодателството на държавата в
която са установени. Когато в съответната чужда държава документите по чл. 12, ал.1, т. 1,
във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г., във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП
не включват всички изброени хипотези в горепосочените разпоредби, кандидатът представя
клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на
държавата в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според
съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или
търговски орган в държавата, в която той е установен.
4. Други документи (ако е приложимо):
4.1. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (в случай
че кандидатът е обединение);
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
изрично пълномощно за целите на настоящата поръчка, подписано от лицата в обединението,
в което се посочва представляващият обединението. Договорът/споразумението трябва да
съдържа клаузи, които гарантират, че:
А) съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички
членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на
поръчката;
Б) обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката;
В) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок
изпълнение на предмета на поръчката, независимо от срока, за който е създадено
обединението.
Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В
процедурата за възлагане на поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
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4.2. Пълномощно за лицето, подписало офертата, ако е различно от представляващия
кандидата.
5. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.) ако е приложимо;
5.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните три
приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си.
5.2. Справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и
2017 г.). Документът се представя по образец 1, предоставен от бенефициента.
6. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по
т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.) ако е приложимо:
6.1. Копие от валиден лиценз от Национална агенция за професионално образование и
обучение (НАПОО) за провеждане на обучения по професия и специалност, както следва:
За обособена позиция № 1: професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност
„Малък и среден бизнес“ (код по СППОО 3450501);
За обособена позиция № 2 изискването не се прилага.
6.2. Списък на изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, през
последните 3 (три) години до крайния срок за подаване на оферти в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро
изпълнение на посочените услуги.
Документът се представя по образец, предоставен от бенефициента (образец 2).
6.3. Списък на обучителите, които ще провеждат обученията. Посочва се пълната
информация, необходима за доказване на въведените към всеки от обучителите минимални
изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше
образоване; описание на идентичните или сходните услуги, с посочване на конкретни
обучения.
Документът се представя по образец, предоставен от бенефициента (образец 3).
7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
8. Други изискуеми от кандидата документи: неприложимо
РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
Форма на оферта.
2.
Форма на декларация ЕИК.
3.
Форма на декларация ЗУСЕСИФ ПМС 160.
4.
Изисквания към офертите (ако е приложимо): неприложимо
5.
Технически спецификации (ако е приложимо)
6.
Методика за оценка и класиране на офертите (ако е приложимо)
7.
Проект на договор.
8.
Други (посочват се всички други документи изготвени
бенефициента)
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7.1. Справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и
2017 г.) (образец 1);
7.2. Списък на изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката (образец 2);
7.3. Списък на обучителите, които ще провеждат обученията (образец 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование:
Адрес:
Град
Пощенски код: Държава:
За контакти:
Телефон:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Факс :
Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование:
Адрес:
Град
Пощенски код: Държава:
За контакти:
Телефон:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Факс :
Интернет адрес (URL):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция №
1 Наименование: Организиране и провеждане на обучение за
придобиване на професионална компетентност на 30 лица в професионално
направление 345 „Администрация и управление“, по професия „Сътрудник в малък и
среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“ (код по СППОО 3450501), за част
от професия по втора квалификационна степен, 300 учебни часа.
1) Кратко описание
Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална компетентност
на 30 лица в професионално направление 345 „Администрация и управление“, по професия
„Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“ (код по
СППОО 3450501), за част от професия по втора квалификационна степен, 300 учебни часа.
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2) Количество или обем
Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална компетентност
на 30 лица в професионално направление 345 „Администрация и управление“, по професия
„Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“ (код по
СППОО 3450501), за част от професия по втора квалификационна степен, 300 учебни часа.
________________________________________________________________________
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 18 000 лева
3) Допълнителна информация
На основание чл. 41, т. 1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),
дейностите, предмет на настоящата обособена позиция представляват освободена доставка
по смисъла на част втора, глава четвърта от ЗДДС и същите са освободени от облагане с
ДДС.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
Обособена позиция № 2 Наименование: Организиране и провеждане на обучение по
ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, обучение на 121 лица по
английски език, както и обучение на 113 лица по немски език, италиански език и
испански език с продължителност 300 учебни часа и три нива на обучение
1) Кратко описание
Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди
езици“, обучение на 121 лица по английски език, както и обучение на 113 лица по немски
език, италиански език и испански език с продължителност 300 учебни часа и три нива на
обучение.
2) Количество или обем
Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди
езици“, обучение на 121 лица по английски език, както и обучение на 113 лица по немски
език, италиански език и испански език с продължителност 300 учебни часа и три нива на
обучение.
________________________________________________________________________
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 163 800 лева
3) Допълнителна информация
На основание чл. 41, т. 1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),
дейностите, предмет на настоящата обособена позиция представляват освободена доставка
по смисъла на част втора, глава четвърта от ЗДДС и същите са освободени от облагане с
ДДС.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат
да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.
Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на
искането.
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2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020.
3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да
иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да
изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата.
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