Публична обява по чл. 11, ал. 1
от ПМС №118/20.05.2014 г.
ПУБЛИЧНА ОБЯВА
№ 1/14. 02.2020г.
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Младежка фондация „Арете“ - България
Адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Кюстендил“№ 49
Адрес за кореспонденция: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет.2
За контакти:
Лице/а за контакт: Радостина Чапразова
Електронна поща:
info@areteyouth.org
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.areteyouth.org

Телефон: +359 878 744 462
Факс: Н/П

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
X обществени услуги
Х юридическо лице с нестопанска цел
(моля, уточнете):
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
отдих, култура и религия
образование
моля, уточнете):
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата:
Услугата, предмет на настоящата процедура, включва: Организиране и провеждане на обучения за
меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие“ финансиран от
Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за
младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване
на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред
младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и
приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата процедура)
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(а) Строителство
Място на изпълнение
строителството:

(б) Доставки

(в) Услуги Х

на Място на изпълнение на Място на изпълнение на услугата:
доставка:
BG411 Област София

BG421 Област Пловдив
BG423 Област Пазарджик
BG342 Област Сливен
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
Услугата, предмет на настоящата процедура, включва: Организиране и провеждане на обучения за
меки умения за младежи на възраст 15-29 години от групи в неравностойно положение1 по проект
№2017-1-027 „Първи стъпки за професионално развитие“, с което цели да подпомогне достъпа им
до пазара на труда в частния сектор в Република България, като с това допринесе за подобряване
на икономическата им независимост и професионална реализация.
Подробно описание на заданието на бенефициента е дадено в Техническата спецификация.

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
Предметът на процедурата включва организирането и провеждането на 54 еднодневни обучения за
меки умения на общо до 315 младежи (до180 ученици в гимназиална степен или отпаднали от
училище и на до 135 младежи със средно образование). Обученията са разделени на 9 модула като
всеки модул включва 6 еднодневни обучения. Изпълнителят следва да проведе по три модула от по
6 еднодневни обучения във всеки от районите София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик). Всеки
модул включва до 35 младежи (ученици от гимназиална степен или отпаднали от училище и
младежи със средно образование). Поръчката обхваща осигуряване на обучители, обучителни зали
за провеждането на модулите, кафе пауза и кетъринг за участниците.
Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС:
Максималната обща стойност на обявата е в размер на 44 005,50 лв. (четиридесет и четири хиляди
и пет лв и 0,50лв) без ДДС в т.ч:
 Максималната стойност за обучител/и не следва да надхвърля 8 801,10лв. (осем хиляди
осемстотин и един лв. и 0,10лв) без ДДС.
 Максималната стойност за обучителни зали за провеждането на модулите, кафе пауза и
кетъринг за до 35 участници на обучение не следва да надхвърля 35 204,40 лв (тридесет и
пет хиляди двеста и четири лв. и 0,40лв)
ІІ.3) Срок на договора
Срок на договора – дейностите по изпълнение на договора следва да бъдат изпълнени до
28.02.2022 г. (при евентуално удължаване срока на изпълнение на проекта, срокът на договора
автоматично се удължава до края на проекта)
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА,
ИНФОРМАЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

1

И

ТЕХНИЧЕСКА

Под групи в неравностойно положение, Младежка фондация „Арете“ - България възприема определението
дадено от Европейски институт за права между половете. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1083
Групи в неравностойно положение- Групи от хора, които са под по-висок риск от бедност, социално
изключване,дискриминация и насилие в сравнение с останалата част от населението, включително, но не
само, етнически малцинства,мигранти, хора с увреждания, изоставени възрастни хора и деца
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ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Гаранция за добро изпълнение: неприложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат
Начин на плащане: 100% след провеждане на всяко обучение, подписване на приемнопредавателен протокол между Бенефициента и Изпълнителя и представена оригинална фактура от
Изпълнителя. Плащанията ще бъдат извършвани в лева, по банков път, по посочена от
Изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 дни от представянето на оригинална фактура.
При издаването на фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се вписва следния текст: „Разход по
проект № 2017-1-027 „Първи стъпки за професионално развитие“.
Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят посочената в т. ІІ.2 прогнозна
стойност, която е определена като максимален размер на финансовия ресурс на Бенефициента.
Бенифициентът няма да разглежда и оценява оферти, които съдържат ценово предложение,
надхвърлящо посочената стойност. Предлаганата от кандидата цена трябва да включва всички
необходими разходи за изпълнение на поръчката.
Средствата за изпълнение на процедурата се осигуряват по Проект № 2017-1-027 „Първи стъпки за
професионално развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на
Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Норвежкия финансов
механизъм 2014 г. – 2021 г.

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
1. Кандидатите следва да имат предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през
което те са обвързани с условията на представените от тях оферти.
2. Кандидат за изпълнител може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения.
3. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца приложен към настоящата Публична
обява и към нея следва да са приложени всички изискуеми от Бенефициента документи.
Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или
заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно
изискванията на бенефициента към конкретните документи.
4. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
5. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат,
не може да представи самостоятелна оферта.
6. Оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се разглеждат и не
се оценяват.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Декларация по чл. 22, ал.2, т.1 и ал.6 от ПМС 118/20.05.2014 г.
2. Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато кандидатът предвижда да
ползва подизпълнители).
4. Декларация с посочване на ЕИК (Образец №4)/или Удостоверение за актуално състояние
(оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала"),
или извадка от Търговския регистър (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст
Проект №2017-1-027
„Първи стъпки за професионално развитие“
www.eeagrants.org

4
„вярно с оригинала") - когато кандидатите са Юридически лица; Документ за самоличност
(копие, заверено от кандидата с подпис и текст „вярно с оригинала") - когато кандидатите
са Физически лица; Решение за регистрация и актуално състояние (копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") - за непререгистрираните
Юридически лица с нестопанска цел; Договор за учредяване на обединение (копие,
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") и информация кой го
представлява - за Обединенията. Задължително се представя документа по т. 1 за всички
членове на обединението.
5. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на лицето,
подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от
нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а
от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в
пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави
упълномощаването.
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат, който е:
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството
на страната, в която лицето е установено или регистрирано
4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с
бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента.
Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, към тях се прилагат
изискванията на чл. 22, ал. 1, т.1 от ПМС 118/20.05.2014г.
Когато кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, Бенефициентът не
поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице при
подаване на оферта за участие в процедурата.
Липсата на обстоятелствата по т. ІІІ.2.2) се доказва от кандидатите:
1. При подаване на оферта – с декларация (чл. 22 ал.2 т.1 от ПМС 118/20.05.2014г)
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 (чл. 22 ал.2
т.2 от ПМС 118/20.05.2014г)
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2 от ПМС № 118/20.04.2014
г.)

Изискуеми документи и информация:
неприложимо

Минимални изисквания : неприложимо

ІІІ.2.4) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 14, ал. 4 от ПМС №
118/20.04.2014 г.)

Изискуеми документи и информация:
1. Списък на изпълнените през
последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден

Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Кандидатът следва да има поне 2 (две)
изпълнени *еднакви или сходни услуги с
предмета на поръчката за последните 3 (три)
години от датата на подаване на офертата в
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или е започнал дейността си, услуги
*еднакви или сходни с предмета на
поръчката, придружен от препоръки за
добро изпълнение.
Списъкът следва да съдържа минимум:
- Описание на доставката;
- Възложител;
- Дати на изпълнение на
поръчката;
- Лице, адрес и телефон за
контакт с възложителя.
--------------------------------------------------* Под еднакви или сходни с предмета
на поръчката следва да се разбират
услуги по организиране на обучения
и/или семинари в България и чужбина
на стойност поне равна на предмета
на поръчката.

зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си.
--------------------------------------------------* Под еднакви или сходни с предмета на
поръчката следва да се разбират услуги по
организиране на обучения и/или семинари в
България и чужбина на стойност поне равна на
предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
най-ниска предложена цена

X

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на
Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който
включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена
заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като
се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с
номер на договор №2017-1-027
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 21/02/2020, 16:00 часа
Офертите се подават на адреса за кореспонденция на бенефициента, посочен в публичната обява:
гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 77, ет.2
Офертата, попълнена в образеца, приложен в документацията по процедурата, се представя в
запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или от упълномощен от него представител; по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер.
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1.Интернет страницата
https://www.eeagrants.bg

на

програмния

оператор

на

финансиращата
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2.Интернет страницата на Младежка
http://www.areteyouth.org/
3.Интернет
страницата
на
фондация
https://socialachievement.org/bg/
4. Интернет страницата на проекта
http://careerpath.bg/en/

фондация
“Тръст

„Арете“
за

-

България

социална

–

алтернатива”

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
В месеци: 120 дни (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24/02/2020г.; Час: 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. София , бул. „Княгиня Мария Луиза” № 77, ет.2

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта по образец;
2. Данни за кандидата (по образец);
3. Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел;
4. Декларация по чл. 22, ал.2, т.1 и ал.6 от ПМС 118/20.05.2014 г.;
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато кандидатът предвижда да ползва
подизпълнители);
6. Документи по т. ІІІ.2.1) за подизпълнителите (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
7. Други изискуеми от кандидата документи - в съответствие с посочените в т. ІІІ.2.1).
РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА:
1. Образци на документи:
- Образец №1 - Оферта по ПМС № 118/20.05.2014 г.
- Образец №2 - Данни за кандидата
- Образец №3 - Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел
- Образец №4 - Декларация на кандидата по чл. 22, ал.2, т.1 и ал.6 от ПМС №118/20.05.2014 г.;
- Образец №5 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
2. Изисквания към офертите;
3. Техническа спецификация;
4. Проект на договор.
РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да
поискат писмено от бенефициента разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен
да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
- Разясненията се предоставят на интернет страницата на възложителя: http://www.areteyouth.org.
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.
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