BG-Карнобат
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СНЦ "МИГ - Карнобат", ул. "Димитър Полянов" № 2, За: инж. Щерьо Черногоров;
Минка Димитрова - Минчева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 22249, Email: migkarnobat@mail.bg, Факс: 0559 22249
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mig-karnobat.eu.
Адрес на профила на купувача: http://www.mig-karnobat.eu.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на настоящата процедура е възлагане на услуги за изпълнение на дейности по
мярка 431 – 1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на територията на „МИГ – Карнобат“, съгласно одобрен бюджет за 2014 г., по
обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Двудневен семинар за членовете на
екипа,УС и КС - 14 човека на тема "Умения за работа в екип, делова комуникация и
етика“; Обособена позиция № 2: „Обучително посещение на местни лидери от различни
сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на реализирани успешни и иновативни
проекти по мерките от СМР на МИГ – Карнобат на територията на страната; Обособена
позиция № 3: „Изготвяне на кратък филм, отчитащ резултатите по прилагане на СМР и
популяризиращ дейността на МИГ – Карнобат; Обособена позиция № 4: „Оранизиране на
информационни кампании и форуми на територията на МИГ“; Обособена позиция № 5:
„Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от частния сектор на тема:
„Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в
СМР на МИГ – Карнобат“; Обособена позиция № 6: „Обучения на одобрени и
потенциални бенефициенти от сектор селско стопанство на тема: „Отчитане и
реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ –
Карнобат“; Обособена позиция № 7: „Обучения на одобрени и потенциални
бенефициенти от публичния сектор, НПО, културни и образователни институции на
тема: „Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени
в СМР на МИГ – Карнобат“; Обособена позиция № 8: „Обучения на местни лидери на
тема: „Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите местно
развитие“. Във връзка с: Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „МИГКарнобат” с № 41-04-24/ 07.11.2011 г. Изпълнение на мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Изпълнение на тристранен договор за финансиране: № РД-50-93/13.06.2012 г. между
МЗХ, ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ- Карнобат” Изпълнение

на бюджет по Мярка 431-1 за 2014 г. на „МИГ- Карнобат” За финансиране на тази
процедура СНЦ «МИГ – Карнобат» използва средства от одобрения от Министерство на
земеделието и храните бюджет за 2014 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
80500000, 79951000
Описание:
Услуги по обучение
Услуги по организиране на семинари
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Обособена позиция № 1: „Двудневен семинар за членовете на екипа,УС и КС - 14 човека
на тема "Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“ -Място на провеждане:
гр. Карнобат; -Времетраене: 2 дни; Обособена позиция № 2: „Обучително посещение на
местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на
реализирани успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ – Карнобат на
територията на страната. - Участници – 20 човека; - Място на провеждане: територията
на действаща МИГ в страната; - Времетраене на обучителното посещение: 2 дни;
Обособена позиция № 3: „Изготвяне на кратък филм, отчитащ резултатите по прилагане
на СМР и популяризиращ дейността на МИГ – Карнобат. - Продължителност 12 - 15
минути; - Филмът да се предостави на DVD – 2 бр.; - Филмът да се излъчи в една
централна и една местна телевизия; Обособена позиция № 4: „Оранизиране на
информационни кампании и форуми на територията на МИГ“. -Място на провеждане: гр.
Карнобат; -Брой информационни форуми: 2 бр.; -Брой участници: 15 бр.; Обособена
позиция № 5: „Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от частния сектор на
тема: „Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени
в СМР на МИГ – Карнобат“. -Брой на обученията: 1 обучение за 20 човека; Времетраене на обученията: 2 дни; Обособена позиция № 6: „Обучения на одобрени и
потенциални бенефициенти от сектор селско стопанство на тема: „Отчитане и
реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ –
Карнобат“. -Брой на обученията: 1 обучение за 20 човека; -Времетраене на обученията: 2
дни; Обособена позиция № 7: „Обучения на одобрени и потенциални бенефициенти от
публичния сектор, НПО, културни и образователни институции на тема: „Отчитане и
реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ –
Карнобат“. -Брой на обученията: 1 обучение за 20 човека; -Времетраене на обученията: 2
дни; Обособена позиция № 8: „Обучения на местни лидери на тема: „Положителни и
отрицателни практики на воденото от общностите местно развитие“. -Брой на
обученията: 1 обучение за 40 човека; -Времетраене на обученията: 2 дни;
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
28483 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Карнобат; територията на действаща МИГ в страната
NUTS:

BG341
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Общи изисквания към участниците: - Участниците трябва да обезпечат екипно
услугите, за които ще подадат оферта, предвид на което трябва да подходят
професионално към всяка от темите и да участват само за тези теми/тема, по които има
най-добра ресурсна и експертна подготовка, имайки в предвид особеностите на Програма
за развитие на селските райони, Подходът „Лидер” и неговото прилагане. - В зависимост
от обособената позиция за която подават оферта, участниците трябва да осигурят
експерти с опит в провеждане на семинари и/или информационни кампании и форуми, и/
или обучения за представители от различни сектори (МИГ е с разнородно
представителство по сектори), които познават Подхода «Лидер» и ПРСР, нормативната
база по прилагането им и познават европейските добри практики по «Лидер» или
притежават опит в провеждане на обучения за различни целеви групи по
предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, както и по ЕЗФРСР.
Участниците трябва да гарантират, че имат достатъчно наличен административен
капацитет, който да позволи на експертите да се фокусират върху техните основни
задължения. - Предвид особеностите на Програмата за развитие на селските райони,
Подхода «Лидер» и неговото прилагане участниците (по обособени позиции № 1, 2, 4, 5,
6, 7 и 8) трябва да са изпълнили не по – малко от два договора с предмет, еднакъв или
сходен с предмета на обособената позиция, за която участват; Под предмет сходен с
предмета на обособената позиция следва да се разбира провеждане на семинари и/или
информационни кампании и форуми, и/или обучителни посещения, и/или обучения по
Програмата за развитие на селските райони и/или подхода "Лидер", и/или
предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, както и по ЕЗФРСР. - Срок за
изпълнение: 21 декември 2014 г. - Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 %
(три процента) от стойността на договора без ДДС. - Срок на валидност на офертата - 90
(деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Всички оферти,
които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до
разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Оценката на офертите за всяка от обособените позиции № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 и
№ 8 се извършва по следната формула: КО = ТО + ФО, където ТО - Техническа оценка:
ТО е полученият брой точки за представена от участника Програма за изпълнение на
дейностите; ФО - Финансова оценка: предложена от участника цена за изпълнение на
съответната обособена позиция. Оценката на офертите по обособена позиция № 3 се
извършва по следната формула: КО = ТО + ФО, където ТО - Техническа оценка. ТО е
полученият брой точки за предложен от участника срок за изпълнение ФО – Финансова
оценка. ФО - предложена от участника цена за изпълнение.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
28/11/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация може да бъде получена на адрес http://www.mig-karnobat.eu
Офертата се представя в офиса на "МИГ - Карнобат" в срок до 12,00 часа на 28.11.2014
г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност
телефон, факс и електронен адрес. Адрес: СНЦ "МИГ - Карнобат", ул. „Димитър
Полянов” № 2, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от
ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 431 – 1 „УПРАВЛЕНИЕ
НА МИГ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ – КАРНОБАТ“, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН
БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ””. Представената оферта трябва
да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането
на процедурата – по образец. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с
предмета на настоящата процедура, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и
получателите; участникът следва да е изпълнявал не по – малко от два договора с
предмет, еднакъв или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва (за
обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8); 3. Поименен списък на всички експерти,
отговарящи на изискванията поставени от Възложителя, в зависимост от обособената
позиция, за която се подава офертата; 4.Техническо предложение за изпълнение, с
посочен срок за изпълнение и срок на валидност на офертата. Техническото предложение
трябва да съдържа Програма за изпълнение на дейностите (приложимо за обособени
позиции № 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8). 5.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура
по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА
431 – 1 „УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ – КАРНОБАТ“,
СЪГЛАСНО ОДОБРЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, е
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в
която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: офиса на «МИГ –
Карнобат», находящ се на ул. „Димитър Полянов” № 2. Дата и час на отваряне на
офертите: 28.11.2014 г. от 16:00 часа.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
26/11/2014

