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П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А 

 
за избор на изпълнител  по реда на ПМС№ 160/01.07.2016 г., 

 

с предмет „Логистично осигуряване и ресурсно обезпечаване на обучителния процес 
по дейност 2, „Kраткосрочни обучения за педагогическите специалисти и 
образователни медиатори, без присъждане на квалификационен кредит “ по проект 
„Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в 
мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050,  Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)“ 
 
 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
I.1) Наименование, адрес и лице за контакт 
 
  Наименование: фондация „Астика“ 

  Седалище и адрес на управление: ж.к. „Лазур“ блок 143, офис 2, гр. Бургас, пощ.код 8001 

Електронен адрес: astika2003@abv.bg 

Телефон: 087 8757072 

Лице за контакт:  Любомир Вълков 

Интернет адрес: www.astika.eu 

 
I.2) Вид на възложителя и основни дейности – юридическо лице с нестопанска цел 
Основни дейности: 

 Образование 

 Младежко доброволчество 
 
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
II. 1) Описание 
ІІ.1.1) Обект на процедурата за определяне на изпълнител: Услуги 
 
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
 
Предмета на процедурата е избор на изпълнител за логистично осигуряване и ресурсно 
обезпечаване на обучителния процес по дейност 2, „Kраткосрочни обучения за педагогическите 
специалисти и образователни медиатори, без присъждане на квалификационен кредит“ на проект 
„Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 
образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050, Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ (2014-2020).  
 
Във връзка с изпълнение на проектна дейност 2 „Kраткосрочни обучения за педагогическите 
специалисти и образователни медиатори, без присъждане на квалификационен кредит“ ще бъдат 
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реализирани 28 тридневни обучения за работа в мултикултурна среда на 250 педагогически 
специалисти и образователни медиатори от партниращите образователни институции: СУ „Христо 
Ботев“- гр. Сунгурларе,  ПГМЕЕ- гр. Бургас, СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“- с. 
Трояново, ОУ „Светлина“- с. Тополица, ДГ „Яна Лъскова“- гр. Карнобат, ДГ „Вълшебство“- гр. 
Карнобат, ОУ „Христо Ботев“- с. Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Манолич,  
ОУ „Отец Паисий“- с. Съединение.  
 
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
 
Услугата включва логистично осигуряване и ресурсно обезпечаване на 28 тридневни обучения за 
250 педагогически специалисти, образователни медиатори и директори от 10 партниращи 
образователни институции, посочени в техническата спецификация. Обученията се осъществяват 
на групи по от 8 до 10 участника/ обучаеми лица и 1 обучител/ лектор. 
Предвидено е всяко обучение да се проведе изнесено, в присъствена форма, с включени следните 
услуги: 

- По две нощувки на участник (обучавано лице и обучител/ лектор), общо: 556 нощувки; 
- Ресурсно осигуряване на  обучителния процес – осигуряване на зала за обучение, с 

нужното материално и техническо оборудване за нормално протичане на обучителния процес, 
съгласно описанието в Техническата спецификация. 

- Осигуряване на двупосочен транспорт/ или възстановяване на разходите за транспорт на 
обучаеми лица и обучители/ лектори 
 
Място за провеждане: по предложение на кандидата, в рамките на средствата предвидени до 
размера на прогнозната стойност. 
 

Специфични изисквания: 
1. Настаняване – осигуряващо качествени, социални аспекти съгласно приложената 

Техническа спецификация (ТС);   
2. Ресурсно осигуряване на обучителния процес, минимални изисквания – съгласно 

приложената ТС; 
3. Транспорт и възстановяване на разходите за транспорт на обучаеми лица и обучители/ 

лектори – съгласно приложената ТС.   
 

II.3.) Прогнозна стойност в лева с включен ДДС: петдесет хиляди лева четиристотин и петдесет 
лева,  (в цифри): 50 450 лева 
 
II.4) Срок на договора -  от датата на подписване на договора до 12 месеца 

 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 
1. Оферта може да подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
както и техни обединения. 
2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
3. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца към настоящата публична покана и 
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приложенията към нея формуляри (декларация по чл. 12 от ПМС №160/01.07.2016 и други, ако е 
приложимо). Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента 
документи. Офертата и изискуемите към нея документи следва да бъдат представени в оригинал, 
подписани от законен представител на кандидата или надлежно упълномощено за целта лице, 
същите да подписани с квалифициран електронен подпис, файловете да са с разширение .p7s.  
4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
5. Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на 
оферти. 
6. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език и се подават в 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 
(ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. 
7. Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в България 2020 или са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване, не се разглеждат и не се оценяват. Не се разглеждат и оценяват оферти, които не са 
подписани с електронен подпис / КЕП. 
Всички оферти и придружаващите ги документи се подават сканирани с разширение .pdf, както и 
подписани с електронен подпис/ КЕП. 
 
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) – Неприложимо 
 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане:  

1. Договорът с изпълнителят се финансира по проект „Повишаване компетенциите на 
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“, № 
BG05M2OP001-3.017-0050, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
(2014-2020)“ и се съфинансира от Европейския съюз, Европейски социален фонд. 

2. В рамките на изпълнение на договора не се предвиждат авансови плащания. Предвижда се 
извършване на междинни и финално плащания до достигане на посочената в раздел II.3 крайна 
цена и/или до провеждане на всички обучения. 
3. Планирани са периодични междини плащания при организиране логистиката на част от 

обученията и предоставяне на всички отчетни документи от изпълнителя. Периодичността на 
плащанията е по взаимно споразумение на страните. 
 
ІІІ.1.3) Възможни промени в условията за изпълнение на предмета 
на  процедурата/клаузите на договора: (когато е приложимо)- Неприложимо 
. 
 
РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
Критерий за оценка на офертите- „оптимално съотношение качество/ цена“, съгласно чл. 2, ал. 2, 
т. 3 от ПМС 160/ 01.07.2016 
 
ІV.2) Административна информация 
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-
3.017-0050, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)“ 
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ІV.2.2) Срок за подаване на офертите до: 17:00 часа на 14.10.2021 г.  
 
ІV.2.3) Начин на подаване на офертите: Чрез ИСУН 2020, електронен адрес: 
https://eumis2020.government.bg/ 
 
ІV.2.4) Срок на валидност на офертите – 90 дни 
 
ІV.2.6) Интернет адрес, на които може да бъде намерена обявата и документацията към нея: 
www.astika.eu 
 
V. Разяснения 
Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по  публичната 
обява в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Запитванията/ въпроси 
се извършват чрез системата на ИСУН 2020. Срокът за отговор на отправените 
запитванията/въпроси е 3-дневен срок от датата на постъпване на подаването. Същите се 
публикуват като разяснение в ИСУН 2020 и стават неразделна част от публичната обява. 
 
 

РАЗДЕЛ V: ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 
 
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА 
УЧАСТИЕ 

1. Оферта, съдържаща техническо и ценово предложение; 
2. Декларация за ЕИК/ или Удостоверение за актуално състояние (ако е приложимо); 
3. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. – по образец  

(Ако кандидатът е юридическо лице се прилага отделна декларация за  всички лица, които 
имат право да управляват и/или да представляват кандидатa ). 

4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява кандидата в процедурата (в 
случаите, когато кандидатът не се представлява от законния представител) 

5. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличие или липса на задължения 
на кандидата  
(Ако кандидатът е юридическо лице се прилага се за всички лица, които имат право да 
управляват и/или да представляват кандидата). 

6. Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 ОТЗОП на кандидата 
 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА 
- Указания във връзка с изискването за подаване на оферти 
- Образец на оферта, с включени технически изисквания и предложение към кандидатите и 

ценово предложение 

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС 160/2016 г. - образец  
- Техническа спецификация (задание) 
- Методика за оценка  
- Проект на договор 
- Декларация за ЕИК на кандидата 
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