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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят
за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства(ЦОИДУЕМ)

175110821

Пощенски адрес:

бул. Г.М.Димитров 52А ет.1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1797

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Нирен Хасанова

+359 29809281

Електронна поща:

Факс:

coiduem@mon.bg

+359 29804302

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.coiduem.mon.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://coiduem.mon.bg/category/buyer_profile/
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: (URL)
http://coiduem.mon.bg/category/buyer_profile/
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са
достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба

УНП: 850ac32c-7e09-4677-a874-82f5acbb8756

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
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Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Разработване на Методика за работа на непедагогич.персонал и обучителна
програма към нея;обучение на непедагогич.персонал и на др.заинтересовани
страни;разработване на сборник„Добри практики”
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

80521000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да: - разработи
Методика и обучителна програма към нея за работа на непедагогически
персонал и на други заинтересовани лица за прилагане на форми и методи за
взаимодействие между детска градина и родителите, на деца от уязвимите
общности, изработена на базата на национално изследване на средата на
взаимодействието „детска градина – семейство; -проведе обучения за
непедагогическия персонал (медиатори, социални работници и помощници на
учителите) и други заинтересовани страни (родители и/или авторитети от и
за общността, представители на НПО) за придобиване на умения за работа с
родители на деца от уязвими групи (вкл. и за деца със СОП) и за прилагане
на форми и методи на работа за активното приобщаване на родителите,
насочени към подкрепа за изграждане на възпитателните умения, за
формиране на умения за активното им социално включване и за здравословен
начин на живот; - създаде сборник с добри практики
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
120966.67
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система
за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
80521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Република България, като обученията ще се провеждат в областните градове
код NUTS:¹ BG
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Избраният изпълнител трябва да изпълни следните дейности, които попадат в
обхвата на поръчката: - да разработи Методика за работа на
непедагогическия персонал (помощници на учителите, образователни
медиатори, социални работници в образованието) и други заинтересовани
лица (авторитети от и за общността, представители на неправителствени
организации) за прилагане на форми и методи за взаимодействие между
детска градина и родителите на деца от уязвимите, маргинализирани
общности, в т.ч. и с родители на деца със СОП;- да разработи обучителна
програма към Методика за работа на непедагогическия персонал;- да
реализира обучение на 200 (двеста) участника непедагогически персонал
(помощници на учителите, образователни медиатори, социални работници в
образованието) и на 700 (седемстотин) участника други заинтересовани
страни (авторитети от и за общността, представители на неправителствени
организации, родители) за прилагане на Методиката;- да разработи сборник
„Добри практики на взаимодействието „детска градина – семейство“ при
работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на
деца със СОП с участие на педагогически специалисти и непедагогически
персонал“
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
2.Срок за изготвяне на методиката и обучителната
2

програма
3.Организация на персонала за изпълнение на предмета
на поръчката

10
45

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

45
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
120966.67
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: 14 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
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Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Поръчката се финансира по ОП„Наука и образование за интелигентен
растеж“(ОП НОИР) по адм.договор за безвъзмездна финансова помощ
BG05M2OP001-3.005-0004-C01
II.2.14) Допълнителна информация:

Поръчката се финансира по ОП„Наука и образование за интелигентен
растеж“(ОП НОИР) по адм.договор за безвъзмездна финансова помощ
BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ
BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование"

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма изискване
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма изискване
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния основен екип,
УНП: 850ac32c-7e09-4677-a874-82f5acbb8756

4

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

който да включва експертен и административен екип ( ръководител експертен
екип и ръководител административно – организационни дейности) и минимум 3
експерти, които имат ангажименти към разработване на методика, обучителна
програма и Сборник ”Добри практики”. Участникът следва да предложи такъв
брой и състав на екипа, който да притежава нужната експертиза за
изпълнение на основните задачи на обществената поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния основен
експертен и административен екип.
Ключов експерт „Ръководител на експертен екип“ – 1 брой
Образование - висше образование, степен „магистър“ в областта на
социални, стопански и правни науки, природни науки, или „магистър“ в
професионално направление Право, или еквивалентна образователна степен
или еквивалентна квалификация за чуждестранни участници или за дипломи,
издадени от чуждестранни висши учебни заведения.
Професионален опит – минимум 3 участия по разработването на авторски
концепции на методология, и/или учебни (обучителни) пособия и/или учебна
(обучителна) програма в областта на: предучилищно образование, насочени
към уязвими групи, маргинализирани групи или работа с родители или
участие като ръководител на поне един екип, който е участвал в
разработването на поне две учебни (обучителни) програми и/или планове
и/или методология в областта на предучилищно образование, насочени към
уязвими групи, маргинализирани групи или работа с родители
Ключов експерт Ръководител административно – организационни дейности – 1
брой
Образование - висше образование, степен „бакалавър“ в областта на
социални, стопански и правни науки, природни науки, или „магистър“ в
професионално направление Право, или еквивалентна образователна степен
или еквивалентна квалификация за чуждестранни участници или за дипломи,
издадени от чуждестранни висши учебни заведения.
Професионален опит: участие в изпълнението и/или организацията и/или
координиране на поне 2 обучения в сферата на предучилищното оброзование.
Ключови експерти „Разработване на Методика, обучителна програма и сборник
„Добри практики на взаимодействието „детска градина - семейство“- 3 броя
( по един за изготвяне на всеки от материалите)
Образование висше образование, степен „бакалавър“, в област: социални,
стопански и правни науки, или „магистър“ в професионално направление
Право, или еквивалентна образователна степен или еквивалентна
квалификация за чуждестранни участници или за дипломи, издадени от
чуждестранни висши учебни заведения.
Професионален опит – опит в изпълнението на най-малко 2 (две) дейности с
предмет, идентичен или сходен с този на поръчката
* Под сходни дейности следва да се разбират дейности по извършване на
анализи и/или изготвяне на стратегически документи (концепции, стратегии,
програми, планове и др.) и/или методики, методологии и/или обучителни
програми в областта на предучилищно образование, насочени към уязвими
групи, маргинализирани групи или работа с родители.
Едно лице може да изпълнява функциите само на един експерт
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална
и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни
места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
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ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на
договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или
на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти,
без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13.05.2020 дд/мм/гггг

УНП: 850ac32c-7e09-4677-a874-82f5acbb8756

Местно време: 17:30
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IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат
Английски
Ирландски
Български
Испански
Гръцки
Италиански
Датски
Латвийски
Естонски
Литовски

подадени офертите или заявленията
Малтийски
Румънски
Немски
Словашки
Нидерландски
Словенски
Полски
Унгарски
Португалски
Фински

за участие ¹
Френски
Хърватски
Чешки
Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.05.2020 дд/мм/гггг

Местно време: 11:00

Място: София бул. "Г.М.Димитров " 52А, ет.1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

В процед.може да участва като подава оферта бълг.или чужд.ФЛ или ЮЛ или
техни обедин.,вс.др.образув.,което има право да
изпълн.доставката,съгл.законод.на държ.,в която е установено и отговаря
на изискв. на ЗОП,обявлението и документ.за участие.Възл.отстранява от
участие участ.,за когото са налице основ.за задълж.отстран.по чл.54, ал.1
ЗОП,при обст.по чл.55, ал.1(без т.2) ЗОП,при обстоят.по чл.3,т.8
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;при обстоят.по чл.69 ЗПКОНПИ;който не отговарят на
изискв.на чл.101, ал.11 ЗОП и съгл.чл.107 ЗОП.При подаване на оферта
участ.деклар.липсата на основан.за отстран.и съотв.с критериите за подбор
чрез представяне на ЕЕДОП.В раздел Г на ЕЕДОП„Др.основания за
изключване,които може да бъдат предвидени в нац.законодателство на
възлагащия орган или възлож.на държава членка”се попълва
инфор.,отн.специф.национал.основания за отстраняване, които са:Осъждания
за престъпл.по чл.194-208,чл.213а-217,чл.219-252,чл.254а-260 НК (или
аналогични в друга държава);Нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или
3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ(или аналогични в друга държава)
(чл.54,ал.1,т.6ЗОП);Наличие на свързаност по см.на §2,т.45 ДР на ЗОП м/у
участници в конкр.процедура;Обстоят.по чл.69 ЗПКОНПИ;Забраната за участие
в процедури за обществ. поръчки на лица,за които са налице
обстоятелст.съгл.чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,освен ако не са прилож.
изключенията по чл.4 от същия закон. ЗОП,Възл.отстранява от
процед.участ., включ.подизпълн.,които не отговарят на изискванията на
чл.101, ал.9, ал.10 и ал.11 от ЗОП и чл.107 от ЗОП, както
следва:участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или
не изпълни друго условие,посочено в обявл.за общ.поръчка,или в документаУНП: 850ac32c-7e09-4677-a874-82f5acbb8756
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цията;който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените усл.за изпълнение на поръчката; участн., който не е представил
в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгл.чл.
72, ал. 3-5;участн.,които са свързани лица;участник,подал оферта, които
не отговарят на условията за представяне, включ.за форма, начин и срок.
(чл.107 ЗОП),които не отговарят правила и изисквания,свърз.с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право,приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на междунар.екологично,социално, трудово
право,които са изброени в приложение № 10 ЗОП.Участн.декларират,в
техн.предложение,че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията,свързани с данъци и осигуровки,закрила на заетостта и
условията на труд които са в сила в Б-я и които са приложими към
предоставяните услуги.Информация за задълженията,свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в
България и относими към услугите,предмет на поръчката,може да бъде
получена,както следва:а)Отн. задъл.,свързани с данъци и осигуровки:
НАП,Информ.тел. НАП: 0700 18 700,Интернет адрес: www.nap.bg; б)Относно
задълж.,свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП,Интернет адрес: http:// www.mlsp.government.bg,София 1051,ул.
Триадица № 2,Тел. 2 8119 443;-АЗ-Интернет адрес:https://www.az.
government.bg,Адрес:София,1000,бул. Дондуков № 3,Тел.:02
9808719,Факс:29867802, Е-mail:az@az.government.bg;- ИА„Главна инспекция
по труда“-Интернет адрес: www. gli.government.bg,Адрес:София,1000,бул.
"Дондуков" №3,тел.0070017670. Възл.отстранява участн.,представили ценови
предлож.,които превишават макс.допустимия финан.ресурс на
поръчката,посоч. като прогнозна ст-ст-ст,както и чиято техн.оферта не
отговаря на изискв.на възл.Възл.не предвижда изискв.за създаване наЮЛ,ако
участ.,определен за изпъл.е обединение на ФЛи/или ЮЛ.Преди сключ.на
догов.Изпъл. представя гаранц.,във ф-мите чл.111,ал.5
ЗОП,обезпеч.изпълн.,в р-р на 5% от ст-та му без
ДДС.Възл.предост.аванс.плащане в р-р на 20% от общ.ст-ст на догов.,като
изисква гаранц.за аванс.плащане-в една от ф-мите
чл.111,ал.5ЗОП,покрив.целия р-р на аванс плащане.Усл.и сроковете за
задържане или освобож.на гаран.за изпълн.,респ.за аванс.плащане,се
уреждат в дог.за общ.поръчка
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

УНП: 850ac32c-7e09-4677-a874-82f5acbb8756

Пощенски код:

Държава:
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Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен
срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24.03.2020 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството
на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва

УНП: 850ac32c-7e09-4677-a874-82f5acbb8756
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