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ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
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ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА“
по проект
BG05M9OP001-2.002-0074-С001 „Нова възможност за социална
подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от
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Съгласувал:
Юлия Геошева
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет:
„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ЦЕНТЪР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА“
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител е община Своге, в качеството й на бенефициент по Договор №
BG05M9OP001-2.002-0074-С001, проект „Нова възможност за социална подкрепа и
независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге”,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз; процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.
Лице за контакт по договора:
Ренета Кръстанова
Ръководител на проекта
Община Своге
Своге 2260
ул. Александър Стамболийски 7
Тел.: (0726) 85 /вътр.30; м.тел.0882999446; Факс: 0726/22539
E-mail: r.krastanova@svoge.bg
2.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Обща цел:
Подобряване качеството и разширяване възможностите за самостоятелен живот на хора
с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване от община
Своге, чрез предоставяне на иновативна социална услуга в общността и в домашна
среда
Специфични цели:
 Осигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа за хората в неравностойно
положение в община Своге чрез създаване на Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
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Връщане на реалния пазар на труда на безработни лица от общината и хората,
които полагат грижи за близките си с увреждания; повишаване на тяхната
квалификация.
 Даване възможност на лицата в неравностойно положение да участват активно
при планиране на услугата.
Проектът предвижда: разкриване на нова социална услуга: Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,
който ще осигурява комплексна подкрепа за хората с увреждания и хора над 65 г. с
невъзможност
за
самообслужване.
Към
Центъра
ще
бъде
назначен
персонал/ръководител, технически секретар, лични и здравни асистенти, домашни
помощници, социални работници/, за
който се предвижда
придобиване на
допълнителна квалификация чрез въвеждащо и поддържащо обучение, както и
психологическа подкрепа и супервизия. Разкриването на Център за почасово
предоставяне на услуги, разполагащ с достатъчно управленски и професионален
ресурс, ще даде възможност за извеждане на услугите „Личен асистент“, „Социален
асистент“, и „Домашен помощник“ от тесния семеен кръг на лицата с увреждания и
осигуряване на реални възможности на членовете на семейството, ангажирани с грижа
за близки, за трудова реализация. Предвидено е комплексно задоволяване на
потребностите на целевата група/и психологическа и здравна подкрепа/,планиране на
услугите за всеки конкретен потребител в условията на единна организация и
съобразно зачитане на личния избор и подпомагане при вземане на решение за този
избор. Реализацията на социалната услуга допринася за решаване на проблемите и
отговаря на нуждите на целевата група, а именно: ниски и недостатъчни доходи;
изолираност и зависимост от близките, като същевременно в неравностойно положение
е и семейството; необходимост от подкрепа при поддържане на жилището,
домакинството, личната хигиена, медицински манипулации, плащане на сметки и др.,
посредничество с институциите. От друга страна реализацията на проектното
предложение ще допринесе за развитие на човешкия ресурс в община Своге – наемане
на безработни лица, придобиването от тях на нови умения и допълнителна
квалификация, осигуряване на професионална заетост и на близките на хората с
увреждания. Материалното обезпечаване дейността на Центъра включва ремонт,
обзавеждане и оборудване
с необходимите материали, мебели и техника, а
методическото: разработването на правила, осигуряващи нов подход при планиране на
услугите, ефикасност и ефективност, с възможност за обхващане на най-голям брой
потребители.
Целева група: Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за
самообслужване. Представители на целевата група, които към момента ползват
услугата "Личен асистент" по проект "Нови алтернативи" са 110, а предвиденият
прогнозен брой лица, които ще могат да бъдат включени в рамките на настоящият
проект и да получават почасови услуги за социално включване в общността или в
домашна среда са 130.
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ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Разкриването на нова социална услуга с капацитет от над 130 потребители и
персонал над 80 човека изисква обезпечаване откъм материален ресурс - помещения,
техника, обзавеждане. За
персонала, обслужващ Центъра /ръководител и
техн.сътрудник/ е необходим офис, в който да извършват задълженията си и
съхраняват текущата документация, както и да осъществяват комуникация с останалите
назначени лица - предоставящи услугите на потребителите. От друга страна в гр.Своге
няма помещение, в което хората с увреждания биха могли да осъществяват социални
контакти, групови или индивидуални занимания, както и да получат компетентна
помощ.
В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши
следното:
Ремонт на помещение, по приложено КСС, предвидено за Център за предоставяне на
услуги за социално включване в общноста и в домашна среда. Трябва да бъдат
извършени следните ремонтни работи:
Основно помещение /37 кв.м./ - гипсокартон, шпакловка и боядисване на стени,
направа на окачен таван, нова подова настилка, подмяна на ел.инсталацията, доставка и
монтаж на врата, доставка и монтаж на щори; помощно помещение и предверие към
него /10,5 кв.м.+ 1,3 кв.м./ - гипсокартон, шпакловка и боядисване на стени, направа на
окачен таван, нова подова настилка, подмяна на ел.инсталацията; санитарен възел/2,1
кв.м./- теракот, фаянс, проточен бойлер; входно антре/3,4 кв.м./ - гипсокартон,
шпакловка и боядисване на стени, направа на окачен таван, нова подова настилка,
подмяна на ел.инсталацията; двор и подход към сградата/30 кв.м./ - подравняване,
доставка и полагане на тротоарни плочи.
Видът и количеството на ремонтните дейности са подробно разписани в
приложената количествено-стойностна сметка.
4.
ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА
Създаване на добра материална база, осигуряваща функционирането на новата
социална услуга „Център за предоставяне на услуги за социално включване в
общността и в домашна среда“
3.

5. Максимална прогнозна стойност на поръчката: 15 800 лв. без ДДС (петнадесет
хиляди и осемстотин лв. без ДДС), 18960 /осемнадесет хиляди деветстотин и
шестдесет/ лв. с ДДС.
6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 30 календарни дни от датата на
сключване на договора с избрания изпълнител
7. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ – НАЙ-НИСКА ЦЕНА
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8. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА

УЧАСТИЕ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
8.1. Документацията за настоящата обществена поръчка чрез публична покана е
безплатна и може да бъде изтеглена от всяко заинтересовано лице от електронната
страницата на община Своге: http://www.svoge.bg, до крайният срок за получаването й.
8.2. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие съгласно разпоредбите на чл.101б, ал.6 от ЗОП
8.3. Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка или куриер. Върху плика участникът следва да посочи предмета на
поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
8.4. Когато участникът изпрати офертата си по пощата с препоръчано писмо или чрез
куриерска служба, разходите за тази услуга са за негова сметка. В този случай, той
следва да обезпечи получаването на офертата на посочения от възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в публичната покана. Рискът от
забава или загубване на плика с офертата е за участника.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се
използва друг начин за представяне.
8.5. Пликът с офертата трябва да съдържа изискваните от Възложителя документи и
отделелен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
Пликът с надпис „Предлагана цена” трябва да съдържа – предложението с
предлаганата цена от участника за изпълнение на обществената поръчка.
Върху плика с офертата участникът трябва да отбележи следната информация:

получател: Община Своге, гр. Своге – 2260, ул. „Александър
Стамболийски“ 7;

подател: (наименованието на участника), адрес, телефон, факс и
електронен адрес на участника;


за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична
покана с предмет: „Ремонт на помещение, предвидено за Център за
предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна
среда“ , по проект BG05M9OP001-2.002-0074-С001 „Нова възможност за
социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от
община Своге“

8.6. Когато участниците се представляват в процедурата за възлагане на обществената
поръчка чрез публична покана от лица, които не са техни представители по закон, в
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общия плик трябва да бъде поставено и нотариално заверено пълномощно, подписано
от лицето/а, оторизирано/и по закон да представлява/т участника.
Пликът описан по-горе следва да съдържа следните документи:
8.6.1) Представяне на участника – Образец № 1 (оригинал), в това число:
8.6.1.1. 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
обществената поръчка;
Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, следва да бъдат спазени изискванията на чл. 56, ал. 4 от
ЗОП.
8.6.1.2.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП –Образец № 2 /оригинал/;
8.6.1.3.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец №3 /оригинал/;
2.2) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в обществената поръчка (тогава, когато участникът не се представлява от
лицето/лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна
регистрация) – оригинал или нотариално заверено копие;
2.3) Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (при участие на такъв), че
е съгласен да участва в обществената поръчка като такъв – Образец № 4 (оригинал);
2.4) Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение за участие в
обществената поръчка, подписан от лицата, включени в обединението, в който е
посочен представляващ, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който
се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице) – оригинал или копие, заверено от участника;
2.5) Декларация за запознаване с условията на строителния обект - Образец №5
(оригинал)
2.6) Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец №6
(оригинал)
2.7) Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7
от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец № 7
(оригинал).
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2.8) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 8 (оригинал).
Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразено
изцяло със Техническата спецификация, съставляваща неразделна част от
документацията за участие в обществената поръчка.
2.9) Ценова оферта - Образец № 9 (оригинал) .
8.7. От участие в процедурата ще бъде отстранен всеки участник:
- който не е представил някой от изисканите документи;
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя.
8.8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
8.8.1. Сключване на договора за изпълнение на поръчката
Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка, който
включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства
в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя;
2. Декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
8.8.2. Срокове за сключване на договора
Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на
изискуемите документи, посочени в Раздел VІ.
Ако в срока, посочен в по-горе не бъде сключен договор с класирания на първо място
участник, без да са посочени основателни причини за това и не е изразена изрична воля
за сключване на договор от негова страна, Възложителят може последователно да
предложи сключване на договор при условията посочени в Раздел VІ с участника,
класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да
сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по посочени в т.1.
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
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На основание чл. 28, ал.5 от ЗОП Възложителят посочва, че участниците могат да получат
необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими
към услугите, предмет на поръчката, както следва :
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите :
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията за опазване на околната среда :
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ :
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "Уилям Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443
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