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ПУБЛИЧНА ОБЯВА  

Дата на публикуване: 17.01.2019 

 

 

Наименование на процедурата: Организиране и провеждане на международно 

събитие 12 – 16 юни 2019 год. 

По проект  „Лига на равнопоставеността“  

Финансиран по програма «Права, равенство и гражданство» (2014-2019)  на 

Европейския съюз. 

 

Основание за провеждане:  Член 7 ал. 1 от Постановление № 118 от 20 май 2014 

година за условията и реда за определяне на изпълнител  

  

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Възложителят е юридическо лице с нестопанска цел  

Официално наименование: Фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни 

граждански алтернативи 

Адрес: ул. Княз Борис I, 85, eт.1 

Град: София Пощенски 

код: 1000 

 

Държава:  Република 

България  

За контакти:  

Лице/а за контакт:  Румян Сечков 

Телефон: +359 02 988 36 39 

Електронна поща: cega@cega.bg 

 

Факс: +359 02 988 36 39 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата  е доставка на услуга с място на изпълнение:  

 

Българско Черноморие 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

Провеждане на международно събитие в периода 12 – 16 юни 2019 
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем:  

Брой участници – 50 участника 

Настаняване – 4 нощувки в самостоятелна стая с осигуренo изхранване - закуска, обяд и 

вечеря на блок маса в хотел четири звезди 

Кафе паузи - 6 броя (кафе, чай, мин. вода,безалкохолна напитка, сладки и соленки) 

Наем зала -  за 50-70 души, за три дни 

 

Обща прогнозна стойност с включенo ДДС: 

За настаняване и изхранване – 30 000 лв. (тридесет хиляди лева)  

За наем зала и кафе паузи - 4 600 лв. (четири хиляди и шестстотин лева) 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение на договора:  

не по-късно от 15 юли 2019 год. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуема гаранция  (отбележете)  да    не  

 

 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране: 

 

• Авансови плащания (банков превод) в размер до 50% и до 20 дни след 

подписване на договор срещу редовно издадена фактура; 

 

• Финално плащане (банков превод) до 15 дни след датата на приключване на 

събитието и представен отчет за извършените разходи на базата на който се 

изготвя и подписва приемно-предавателен протокол от двете страни и след 

издаване на фактура оригинал за окончателно плащане.    

 

Във всички издадени фактури, свързани с изпълнението на договора за възлагане, 

задължително трябва да е указано: Услугата се извършва по проект „809866 - 

Equality League - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017“    

   

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  
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ІІІ.2.1) Правен статус 

 

В процедурата за избор на изпълнител може да участва всяко българско или 

чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 

обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие в процедурата.  

 

Изискуеми документи: 

1. Актуално състояние; 

2. Декларация по чл.22 ал.2, т.1 от ПМС 118/2014 (Приложение №1); 

 

 

ІІІ.2.2) Специфични изисквания към кандидатите:  

 (отбележете)  да    не  

 

 

ІІІ.2.3)  Икономически и финансови възможности (отбележете)  да    не  

 

 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация  

(отбележете)  да    не  

 

 
 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

 

най-ниска цена                                                             

 

 

 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - 

спецификации и допълнителни документи  

 

Документите са публикувани на интернет страницата на Възложителя   http://cega.bg 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата:  7/02/2019                  Час:17:00 часа  

 

Офертата и приложените документи 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) Срок на валидност на офертите  

 

В месеци: 6 месеца (от крайния срок за подаване на оферти) 
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ІV.2.4) Разяснения  

1.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.  

2. Възложителят е длъжен да отговори в 2-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. Разясненията се предоставят на интернет страницата на Възложителя: 

http://cega.bg 
 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата (по т.ІІІ.2.1. от 

настоящата обява) : 

   1. Актуално състояние 

   2. Декларация по чл.22 ал.2, т.1 от ПМС 118/2014 (Приложение №1) 

 

Д.  Други изискуеми от кандидата документи: 

          1. Оферта с посочено място,  хотел,  цена за настаняване на ден с храноден на човек, 

цена за наем зала за цял ден и половин ден, единична цена на кафе пауза на човек 

 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА: 

3. Образец на Декларация по 118 ПМС 

 

РАЗДЕЛ VII: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия.  

2. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.  

3. Към офертата се прилагат всички изискуеми от Възложителя документи, посочени в 

поканата.  

4. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.  

5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 

упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика кандидатът посочва:  

 име и адрес на Възложителя;  

 име, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес на кандидата;  
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 наименование на обекта на процедурата;  

 следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване”.  

6. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или 

нотариално заверено копие, или заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с 

оригинала”, подпис и печат, съобразно изискванията на Възложителя към конкретните 

документи.  

8. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

9. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик, не се приемат от Възложителя и не се разглеждат.  

 

 

 

 


