ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ
ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014

До ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ПОКАНА
20.11.2015 г.
Наименование: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет
„Организиране и логистично осигуряване на обучение в три модула "Програма за активно
гражданско участие и лидерство", по проект „Предизвикателства, променящи живота”,
BG05/1300
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Сдружение „Платформа АГОРА”
Пълен адрес: бул. Тотлебен 43, ет.2, ап.6
Град: София
Пощенски код: 1606
Лице за контакт: Емилия Лисичкова
Телефон: 00359 896 669 201
Електронна поща: office@agora-bg.org
Факс: 00359 2 4627111

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Място на изпълнение на услугата
Място на изпълнение на услугата: Местоположението на изпълнение на услугата е гр.
София
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
Организиране и логистично осигуряване на обучение в три модула "Програма за активно
гражданско участие и лидерство" в гр. София в рамките на проект „Предизвикателства,
променящи живота”, BG05/1300, договор № 363/03.06.2015 по Програма за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.
Обучение в три модула "Програма за активно гражданско участие и лидерство" в гр. София,
България:
Период на изпълнение:
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 първи модул 03-06 декември 2015 г.;
 втори модул 14-17 януари 2016 г;
 трети модул 11-14 февруари 2016 г.
Индикативен брой участници: 27 - 30
Продължителност: 3 обучителни модула по 4 дни (два цели и два половин дни) – общо 12
дни.
Услугата включва:
Настаняване: 27 човека за 9 дни общо /3 нощувки х 3 обучения/ в хотел с четири звезди –
243 бр. нощувки на участниците с включена закуска в 12 двойни стаи и 3единични стаи.
Храна: изхранване на 30 човека х 4 дни х 3 обучения (обяд и вечеря) – общо 360 хранодни,
включващи три/четири степенно меню или бюфет тип „шведска маса“ с безалкохолни
напитки (менюто тип „шведска маса“ да включва минимум 13 вида: салати, супа топли
предястия, основни ястия – месо, риба и вегетарианско, асортимент от десерти, сезонни
плодове).
Изхранването в рамките на един обучителен модул да включва:
 3 обяда + 1 обяд сух пакет за последния ден от обучението /сандвич, с безалкохолна
напитка/вода, пакетиран десерт, плод).
 3 вечери.
Наем зала: 1 голяма и 2 малки зали, светли и отоплени, необходими за обучението на 24
участника за общо 12 дни /4 дни х 3 обучения – два пълни и два половин дни/. Голяма зала за
минимум 30 човека, като 24 са подредени П – образно, а двете малки зали да бъдат
разположени в близост до голямата и да бъдат подредени със столове в кръг и да има място
за поставяне на флипчарт.
Техническо оборудване и озвучаване: за 12 дни общо /4 дни х 3 обучения/, като за всеки
модул от обучението се осигури:
 наличност на поне 3 поставки за флипчарт и бележници за 4 дни;
 мултимедия;
 екран за мултимедия - минимум 1,80/1,80 м.;
 озвучителна уредба с 2 /два/ микрофона.
Кафе паузи: 18 кафе-паузи за 30 човека /6 броя на модул (по две на ден) х 3 обучения/ с
минимум кафе/чай, минерална вода и дребни сладки.
В своята оферта потенциалните участници следва да посочат списъци с хотели /до 3 броя/,
които отговарят на заданието. При реализация на дейността, Възложителят ще уведоми
Изпълнителя за избрания вариант.
Кандидатът трябва да опише подробно технологията и етапите на извършване на услугата по
дейности – вида на залите за провеждане на обучението, оборудването, настаняване и
изхранване, логистиката.
С оглед отчитането на всяка една от дейностите, Изпълнителят е длъжен да предостави на
Възложителя в срок до 5 дни след извършване на дейността, двустранен приемопредавателен протокол от провеждането на всеки модул от обучението за одобрение, като
посочи отделна цена за всяка позиция на поръчката и общата стойност на услугата по
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модули.
До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат
писмено от сдружение "Платформа АГОРА" разяснения относно поканата.
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем
Прогнозна стойност в лева с ДДС
(в цифри) 33 708 лева с включен ДДС /тридесет и три хиляди седемстотин и осем лева/.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА,
ИНФОРМАЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Неприложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
Договорът с изпълнителя се финансира от проект „Предизвикателства, променящи живота”,
договор № 363/03.06.2015 по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Кандидатите трябва да имат лиценз за тур оператор.
Предлаганата от кандидатите цена в техните оферти се определя като окончателна с включен
ДДС и включва всички разходи за организиране и изпълнение на дейностите.
Изпълнителят трябва да посочи отделна цена за всяка позиция в Ценовото предложение от
обекта на поръчката и обща стойност за изпълнение на договора.
Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в
документацията за участие.
Заплащането ще се извършва в български лева по банков път на база на сключения договор
между Възложителя и успешния кандидат за всяко от организираните събития след
двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за качествено приемане от страна
на Възложителя на предоставените за конкретното събитие, конкретен обем услуги за реален
брой участници и получаване на фактура-оригинал, в която са детайлно разписани всички
предоставени услуги, на база на единичните цени.
Издадените фактури в оригинал ще съдържат допълнително следният текст: „Разходите са
по проект „Предизвикателства, променящи живота”, Договор № 363/03.06.2015 по
Програма за подкрепа нан НПО в България.
Разходите за подготовка на офертите са за сметка на Кандидата.
ІІІ.1.3) Икономически и финансови възможности
 Справка-информация за годишния оборот през последните две приключени
финансови години (2013 г. и 2014 г.) по образец – минимум 50 000 лв. годишен
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оборот;
 Копие от баланс и ОПР за последните две приключени финансови години (2013 г. и
2014 г.).
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена

или
икономически най-изгодна оферта
 показатели, посочени в документацията
ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 26/11/2015

Час: 12:00

ІV.2.2) Място на подаване на офертите
Място: Платформа АГОРА, гр. София, 1606, бул. Тотлебен 43, ет.2, ап.6
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
До / /
(дд/мм/гггг)
или
в месеци: 4 или дни: (от крайния срок за получаване на оферти)
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта.
2. Ценово предложение.
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидата:
 Справка-информация за годишния оборот през последните две приключени финансови
години (2013 г. и 2014 г.) по образец;
 Копие от баланс и ОПР за последните две приключени финансови години (2013 г. и 2014 г.).
4. Други документи:
 Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър/Удостоверение за актуално състояние.
 Документ, доказващ регистрация на кандидата като тур оператор.

