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Образец на публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 01 / дата 13. 06. 2018 г.
„Изграждане на обучителен капацитет, организиране и провеждане на обучения за
иновативно предприемачество“
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: БСЧП „Възраждане“
Пълен адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, п. к. 1700, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999
Град: София
Пощенски код: 1700
Лице за контакт: Евгени Георгиев Евгениев
Телефон: 0 888 208 298
Електронна поща: vuzrazdane@union-vuzrazdane.eu Факс: 02/962 87 58
Интернет адрес – http://www.union-vuzrazdane.eu
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
Офертите трябва да бъдат изпратени на:
 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ.
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
 юридическо лице с нестопанска цел
друго (моля, уточнете):

обществени услуги
околна среда
икономическа и финансова дейност
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
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социална закрила
отдих, култура и религия
образование
търговска дейност
 друго (моля, уточнете):
организация

работодателска

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, п. к.
1700, кв. „Витоша ВЕЦСимеоново“ № 999
код NUTS: BG411
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
Предмет на настоящата процедура е Избор на изпълнител за предоставяне на услуга:
„Изграждане на обучителен капацитет, организиране и провеждане на обучения за
иновативно предприемачество“ във връзка с изпълнение на Проект „CIDE-NET –
CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’ NETWORK“ по Програма за
транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, съгласно
административен договор № BMP1/1.3/2343/2017 от 12. 07.2017 г.
Проектът „CIDE-NET – CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’
NETWORK“ обхваща редица от дейности за установяване на нуждите, подготовка и
подкрепа на ръководителите на Малките и средни предприятия (МСП) за повишаване на
техните умения и компетенции по иновации и творчество в бизнеса.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
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само за една обособена позиция 
за една или повече обособени позиции
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем
Обособена позиция № 1: „Разработване на учебно съдържание и учебни материали за 6
тематични обучения по иновативно предприемачество“
Изпълнението на услугата предвижда разработване на учебно съдържание и учебни
материали по 6 теми /на български и английски език/ за провеждане на присъствени и elearning обучения на предприемачи, които трябва да бъдат разработени на база на
резултатите от проведено секторно проучване за нуждата от обучения за повишаване на
иновативния капацитет на предприемачите в България. Резултатите от проучването ще бъдат
предоставени от Възложителя. Целта е да бъдат подобрени предприемаческите умения и
иновативния капацитет на крайните бенефициенти в България.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС
(в цифри): 21 122,96
Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на тематични семинари за
обучение по иновативно предприемачество“
Изпълнението на услугата предвижда организиране и провеждане на 6 тематични семинара
по 5 часа всеки за обучение по иновативно предприемачество за всяка от 4 групи по 15
участници. Целта е да бъдат подобрени предприемаческите умения и иновативния капацитет
на крайните бенефициенти в България.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС
(в цифри): 8 449,19
Обособена позиция № 3: „Осигуряване на менторска подкрепа за 60 бенефициенти от
България, посредством разработена e-learning система за асинхронно онлайн обучение
по иновативно предприемачество“
Изпълнението на услугата предвижда осигуряване на 10 ментори, които ще бъдат
ангажирани с предоставянето на онлайн менторска подкрепа на 60 български бенефициенти
за обучение, посредством разработена e-learning система за асинхронно онлайн обучение по
иновативно предприемачество. Всеки ментор ще проведе по 6 сесии с 6 бенефициенти.
Целта е да бъдат подобрени предприемаческите умения и иновативния капацитет на
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крайните бенефициенти в България.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС
(в цифри): 28 163,95
ІІ.3) Срок на договора
За Обособена позиция 1:
Срок за изпълнение на договора в месеци: до 3 /три/ месеца след подписване на договора и
считано от предоставяне на резултатите от секторното проучване от страна на Възложителя,
но не по-късно от крайния срок за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова
помощ № BMP1/1.3/2343/2017.
За Обособена позиция 2:
Срок за изпълнение на договора в месеци: до 7 /седем/ месеца след подписване на договора
и считано от подаване на писмена заявка от страна на Възложителя за всяко конкретно
обучение/семинар, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на договор за
безвъзмездна финансова помощ № BMP1/1.3/2343/2017.
За Обособена позиция 3:
Срок за изпълнение в месеци: до 7 /седем/ месеца след подписване на договора и считано от
подаване на писмена заявка от страна на Възложителя, но не по-късно от крайния срок за
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BMP1/1.3/2343/2017.

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
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
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ определя следния начин на плащане за ОП 1, ОП 2 и ОП 3:
Плащането се извършва в български лева, по банков път по сметка на Изпълнителя, както
следва:
Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от договорената цена до 7
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календарни дни след подписване на договора и окончателно плащане в размер на 80 %
(осемдесет процента), след извършване на услугата, на части или изцяло, в срок до 90
(деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен
протокол от страните по договора и представяне от страна на Изпълнителя на надлежно
оформена данъчна фактура в оригинал.
Забележка: Във фактурите се отбелязва следният текст: „Разходът е извършен по
Проект „CIDE-NET – CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’ NETWORK“ по
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020,
съгласно административен договор № BMP1/1.3/2343/2017.“
ІІІ.1.3) Други особени условия да  не 
Ако да, опишете ги:
1. Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в документацията от
бенефициента минимални изисквания и условия (задължителни), свързани с
изпълнението на предмета на процедурата. Непокриването на дори само едно от тези
изисквания е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради
несъответствие с поставените от възложителя минимални изисквания за изпълнение
на предмета на процедурата.
2. Всяка оферта трябва да е изготвена в съответствие с приложение „Изисквания към
офертите“.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Декларация ЕИК.
2. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/ 01.07.2016 г. – оригинал.
2.1. Когато кандидатите са юридически лица, декларацията се подписва както следва:
1) при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да
управляват и/или да представляват дружеството;
2) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3) при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако
такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
едноличния собственик на капитала;
4) при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите,
съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от
съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички
членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
5) при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на
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които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството.
2.2. Когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност – копие, заверено от
кандидата с подпис и думите „Вярно с оригинала” или еквивалент за чуждестранно лице.
3.
Нотариално заверено пълномощно на лицето/лицата, упълномощено/и да
представлява/т участника в процедурата (в случай, че документите по процедурата не са
подписани от лицето/ата, които имат право да представляват кандидата).
4.

Декларация за подизпълнители.

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:
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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
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 определена професия или дейност 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.
Липсата на обстоятелства за отстраняване от участие в процедурата се доказва от
кандидатите: при подаване на оферта – с декларация; при подписване на договора за
възлагане – с документи, издадени от компетентен орган.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)
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Изискуеми документи и информация:

Минимални изисквания:

Обособена позиция 1:
1.1.
Справка-декларация
за
общия оборот за последните три
приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си - оригинал.
1.2.
Копия
от
годишните
финансови отчети (Баланс и Отчет за
приходи и разходи) за последните три
приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си, заверени
от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.

Обособена позиция 1:
Кандидатът трябва да има общ оборот,
реализиран за последните 3 (три) приключени
финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден или е започнал дейността си,
който да е 2 (два) пъти прогнозната стойност на
настоящата обособена позиция или 42 245,92
лева.

Когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, справката се
представя общо за обединението.
Обособена позиция 2:
1.1.
Справка-декларация
за
общия оборот за последните три
приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си - оригинал.
1.2.
Копия
от
годишните
финансови отчети (Баланс и Отчет за
приходи и разходи) за последните три
приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си, заверени
от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.

Обособена позиция 2:
Кандидатът трябва да има общ оборот,
реализиран за последните 3 (три) приключени
финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден или е започнал дейността си,
който да е 2 (два) пъти прогнозната стойност на
настоящата обособена позиция или 16 898,38
лева.

Когато кандидатът е обединение, което
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не е юридическо лице, справката се
представя общо за обединението.
Обособена позиция 3:
1.1.
Справка-декларация
за
общия оборот за последните три
приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си - оригинал.
1.2.
Копия
от
годишните
финансови отчети (Баланс и Отчет за
приходи и разходи) за последните три
приключили финансови години (2015 г.,
2016 г. и 2017 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си, заверени
от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.

Обособена позиция 3:
Кандидатът трябва да има общ оборот,
реализиран за последните 3 (три) приключени
финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден или е започнал дейността си,
който да е 2 (два) пъти прогнозната стойност на
настоящата обособена позиция или 56 327,90
лева.

Когато кандидатът е обединение, което
не е юридическо лице, справката се
представя общо за обединението.
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания:
Обособена позиция 1:
1. Списък на договори за услуги със
„сходен предмет“, изпълнени през
последните 3 (три) години, (преди
датата на подаване на офертите, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си), включително, датите и
получателите.
Когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, списъкът
се представя общо за обединението.
2.

Обособена позиция 1:
1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо за
последните 3 (три) години (преди датата на
подаване на офертите), в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 5 броя услуги с
предмет, сходен с предмета на процедурата.
Под „сходен предмет“ трябва да се разбира:
дейности в сферата на образованието и
обучението.

Списък, в който са описани 2. Кандидатът следва да представи екип за
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поименно членовете на екипа и тяхната
квалификация и опит, свободен текст –
оригинал, придружен с Автобиография
на всеки от членовете на екипа, заварени
от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.

изпълнение на поръчката, състоящ се от ключови
експерти с посочени имена, притежавано
образование и професионална квалификация:
1.1. Ръководител на екип – 1 лице, който следва
да има:
- Образование:
Висше,
Образователна
степен: Магистър.
- Опит: най-малко 5 години професионален
опит в сферата на образованието и
обучението.
1.2.Експерти – 6 лица, които следва да имат:
- Образование:
Висше,
Образователна
степен: Магистър.
- Опит: най-малко 5 години професионален
опит в сферата на образованието и
обучението.

Обособена позиция 2:
1. Списък на договори за услуги със
„сходен предмет“, изпълнени през
последните 3 (три) години, (преди
датата на подаване на офертите, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си), включително, датите и
получателите.
Когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, списъкът
се представя общо за обединението.

Обособена позиция 2:
1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо за
последните 3 (три) години (преди датата на
подаване на офертите), в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 5 броя услуги с
предмет, сходен с предмета на процедурата.
Под „сходен предмет“ трябва да се разбира:
дейности в сферата на образованието и
обучението.

2. Списък, в който са описани поименно
членовете
на
екипа
и
тяхната
квалификация и опит, свободен текст –
оригинал, придружен с Автобиография
на всеки от членовете на екипа, заварени
от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.

2. Кандидатът следва да представи екип за
изпълнение на поръчката, състоящ се от ключови
експерти с посочени имена, притежавано
образование и професионална квалификация:
1.1. Ръководител на екип – 1 лице, който следва
да има:
- Образование:
Висше,
Образователна
степен: Магистър.
- Опит: най-малко 5 години професионален
опит в сферата на образованието и
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обучението.
1.2.Експерти – 6 лица, които следва да имат:
- Образование:
Висше,
Образователна
степен: Магистър.
- Опит: най-малко 5 години професионален
опит в сферата на образованието и
обучението.
Обособена позиция 3:
1. Списък на договори за услуги със
„сходен предмет“, изпълнени през
последните 3 (три) години, (преди
датата на подаване на офертите, в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си), включително, датите и
получателите.
Когато кандидатът е обединение,
което не е юридическо лице, списъкът
се представя общо за обединението.

Обособена позиция 3:
1. Кандидатът трябва да е изпълнил общо за
последните 3 (три) години (преди датата на
подаване на офертите), в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си, не по-малко от 5 броя услуги с
предмет, сходен с предмета на процедурата.
Под „сходен предмет“ трябва да се разбира:
дейности в сферата на образованието и
обучението.

2. Списък, в който са описани поименно
членовете
на
екипа
и
тяхната
квалификация и опит, свободен текст –
оригинал, придружен с Автобиография
на всеки от членовете на екипа, заварени
от кандидата с подпис, печат и текста
„Вярно с оригинала”.

2. Кандидатът следва да представи екип за
изпълнение на поръчката, състоящ се от ключови
експерти с посочени имена, притежавано
образование и професионална квалификация:
1.1. Ръководител на екип – 1 лице, който следва
да има:
- Образование:
Висше,
Образователна
степен: Магистър.
- Опит: най-малко 5 години професионален
опит в сферата на образованието и
обучението.
1.2.Експерти – 10 лица, които следва да имат:
- Образование:
Висше,
Образователна
степен: Магистър.
- Опит: най-малко 5 години професионален
опит в сферата на образованието и
обучението.
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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 за ОП 1:
1. Предложена цена – П1.
2. Общ срок за изпълнение на услугата – П2.

Тежест
30% (0,30)
70% (0,70)

Показатели за ОП 2:
1. Предложена цена – П1.
2. Срок за подготовка – П2

30% (0,30)
70% (0,70)

Показатели за ОП 3:
1. Предложена цена – П1.
2. Срок за реакция – П3

30% (0,30)
70% (0,70)

(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: 21/06/2018 г.
Ще се приемат оферти до 10:00 часа на посочената крайна дата.
Офертите се подават на адрес: гр. София, п. к. 1700, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999.
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
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информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз на Република България.
2. http://www.union-vuzrazdane.eu - интернет адреса на БСЧП „Възраждане“.
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
180 календарни дни (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.4) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22/06/2018 г.
Час: 11:00 ч.
Място (когато е приложимо) - гр. София, п. к. 1700, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999.
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 ЕИК.
3. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/ 01.07.2016 г. – оригинал.
Когато кандидатите са юридически лица, декларацията се подписва както следва:
1) при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право
да управляват и/или да представляват дружеството;
2) при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3) при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако
такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
едноличния собственик на капитала;
4) при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите,
съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко
лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично
овластяване - за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния
съвет;
5) при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на
които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството.
4. 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.).
5. 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.).
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6. Когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност – копие, заверено от
кандидата с подпис и думите „Вярно с оригинала” или еквивалент за чуждестранно
лице;
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. Нотариално заверено пълномощно на лицето/лицата, упълномощено/и да
представлява/т участника в процедурата (в случай, че документите по процедурата не
са подписани от лицето/ата, които имат право да представляват кандидата).
РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оферта по чл. 5 от ПМС 160/ 01.07.2016 г.
Изисквания към офертите.
Декларация ЕИК.
Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/ 01.07.2016 г.
Декларация за подизпълнителите.
Методика за оценка и класиране на офертите.
Проект на договор.

РАЗДЕЛ VІІ: 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.
2. 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.
3. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите,
които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им,
като определя срок за предоставянето им, който е еднакъв за всички кандидати.
4. Бенефициентът писмено уведомява всички кандидати за резултатите от оценката.
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5. При подписване на договор с кандидата, определен за изпълнител, същият е длъжен
да представи на бенефициента документи удостоверяващи липсата на обстоятелства,
водещи до отстраняване от участие в избора за изпълнител, декларирани от него.
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: БСЧП „Възраждане“
Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, п. к. 1700, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999
Град: София
Пощенски код: Държава:
1700
За контакти:
Телефон: 00 359 888 208 298
Лице за контакт: Евгени Георгиев
Евгениев
Електронна поща: e.evgev@gmail.com Факс: 02/962 87 58
vuzrazdane@union-vuzrazdane.eu
Интернет адрес (URL): http://www.union-vuzrazdane.eu
http://www.eufunds.bg

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование:
Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.
Адрес:
Град
Пощенски код:
За контакти:
Телефон:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Факс :
Интернет адрес (URL): http://www.eufunds.bg

Държава:

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.
Официално наименование:
БСЧП „Възраждане“
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Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, п. к. 1700, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999.
Град: София

Пощенски код: Държава: БЪЛГАРИЯ
1700
Телефон: ++359 888 208 298

За контакти:
Лице/а за контакт: Евгени Георгиев
Евгениев
Електронна поща: e.evgev@gmail.com Факс:
vuzrazdane@union-vuzrazdane.eu
Интернет адрес (URL): http://www.union-vuzrazdane.eu

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: „Разработване на учебно съдържание и учебни материали за 6
тематични обучения по иновативно предприемачество“
1) Кратко описание
Проектът „CIDE-NET – CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’
NETWORK“ обхваща редица от дейности за установяване на нуждите, подготовка и
подкрепа на ръководителите на Малките и средни предприятия (МСП) за повишаване на
техните умения и компетенции по иновации и творчество.
Изпълнението на услугата предвижда разработване на учебно съдържание и учебни
материали по 6 теми за провеждане на присъствени и e-learning обучения на предприемачи,
които трябва да бъдат разработени на база на резултатите от проведено секторно проучване
за нуждата от обучения за повишаване на иновативния капацитет на предприемачите в
България. Резултатите от проучването ще бъдат предоставени от възложителя. Целта е да
бъдат подобрени предприемаческите умения и иновативния капацитет на крайните
бенефициенти в България.
Учебното съдържание и учебните материали трябва да бъдат изготвени и предоставени на
български и английски език.
2) Количество или обем
Разработване на учебно съдържание и учебни материали по следните 6 теми:
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1. Концепцията за иновации и творчество - моделът на иновативния бизнес / The
meaning of Innovation and Creativity - The model of Innovative Company
2. Организационни иновации и укрепване на творчеството на човешките ресурси /
Organizational Innovation and enhancement of Human Resource’s creativity
3. Стратегия и иновации / Innovation Strategies
4. Екологични иновации / Eco-Innovation
5. Финансиране на иновациите / The funding of Innovation
6. Иновации и защита на правата върху интелектуалната собственост / Innovation and
Intellectual Property Rights Protection.
Средната степен на образователното съдържание за всеки от горепосочените теми за
обучение трябва бъде четиридесет (40) страници А4, в които могат да бъдат включени
Илюстрации, Снимки, Планове, Графики, Аудио файлове, Видео файлове, Файлове с
допълнителни материали за проучване.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 21 122,96 лева
3) Допълнителна информация
_________________________________________________________________________
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
Обособена позиция № 2
Наименование: „Организиране и провеждане на тематични семинари за обучение по
иновативно предприемачество“
1) Кратко описание
Проектът „CIDE-NET – CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’
NETWORK“ обхваща редица от дейности за установяване на нуждите, подготовка и
подкрепа на ръководителите на Малките и средни предприятия (МСП) за повишаване на
техните умения и компетенции по иновации и творчество.
Изпълнението на услугата предвижда организиране и провеждане на 6 тематични семинара
по 5 часа всеки за обучение по иновативно предприемачество за всяка от 4 групи по 15
участници. Целта е да бъдат подобрени предприемаческите умения и иновативния капацитет
на крайните бенефициенти в България.
2) Количество или обем
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Организиране и провеждане на 6 тематични образователни семинара по 5 часа всеки, в които
ще участват общо 60 участници в 4 групи по 15 души.
Тематичните образователни семинари ще бъдат реализирани в град София.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 8 449,19 лева
3) Допълнителна информация
_________________________________________________________________________

Обособена позиция № 3
Наименование: „Осигуряване на менторска подкрепа за 60 бенефициенти от България,
посредством разработена e-learning система за асинхронно онлайн обучение по
иновативно предприемачество“
1) Кратко описание
Проектът „CIDE-NET – CREATIVE and INNOVATION DRIVENENTERPRISES’
NETWORK“ обхваща редица от дейности за установяване на нуждите, подготовка и
подкрепа на ръководителите на Малките и средни предприятия (МСП) за повишаване на
техните умения и компетенции по иновации и творчество.
Изпълнението на услугата предвижда осигуряване на 10 ментори, които ще бъдат
ангажирани с предоставянето на онлайн менторска подкрепа на 60 български бенефициенти
за обучение, посредством разработена e-learning система за асинхронно онлайн обучение по
иновативно предприемачество. Всеки ментор ще проведе по 6 сесии с 6 бенефициенти.
Целта е да бъдат подобрени предприемаческите умения и иновативния капацитет на
крайните бенефициенти в България.
2) Количество или обем
Осигуряване на менторска подкрепа за 60 бенефициенти по 6 сесии с всеки бенефициент,
чрез осигурена от възложителя електронна платформа за асинхронно онлайн обучение по
иновативно предприемачество.
Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 28 163,95 лева
3) Допълнителна информация
_________________________________________________________________________
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