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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-1166 от дата 20/10/2015

Коментар на възложителя:
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код 9046931

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
02 9407325; 02 9407321

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сашка Колчева, старши експерт, дирекция „Икономически политики за 

насърчаване“, Анна Мартулкова - главен юрисконсулт, дирекция 

„Правна”

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/proekt-startsiii-

obuchenie-po-predpriemachestvo-i-sazdavane-na-trenirovachni-

predpriyatiya-v-uchilishta-1035-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Проект „stARTsIII” – обучение по предприемачество и създаване на 

тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните 

училища”. 

Източник на финансиране: държавния бюджет.

Срок за изпълнение на поръчката: до 30 юни 2016г.
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Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на 

офертите, като ще бъдат отворени в работен ден, следващ крайната 

дата на подаване на офертите, в 11.00 ч. в сградата на 

Министерството на икономиката, ІІІ-ти етаж, заседателна зала. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в публичната покана 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 ще се извърши отварянето.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80500000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Oбучение по предприемачество и създаване на тренировъчни 

предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища по проект 

„stARTs". Изпълнителят следва да организира обучението по 

предприемачество и да организира създаването и ръководството на 

тренировъчни предприятия в  5 училища (по изкуствата и/ или спортни 

училища). Училищата ще бъдат избрани от МИ и посочени при сключване 

на договора. Във всяко от посочените училища да създаде до 3 

тренировъчни предприятия с поне 7 ученици в предприятие.

Прогнозна стойност

(в цифри): 41665   Валута: BGN

Място на извършване

Република България код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
- Да организира обучението по предприемачество и да организира 

създаването и ръководството на тренировъчни предприятия в  5 

училища (по изкуствата и/ или спортни училища). Училищата ще бъдат 

избрани от МИ и посочени при сключване на договора; 

- Във всяко от посочените училища да създаде до 3 тренировъчни 

предприятия с поне 7 ученици в предприятие;

- Да оборудва кабинети предоставени им от училищата, с всички 

необходими нови канцеларски материали и нов лаптоп за всяко 

тренировъчно предприятие, които ще спомагат обучението. След 

приключване на проекта лаптопите остават собственост на училищата. 

Технически характеристики на лаптопите:- Да имат инсталирана 

операционна система;- RAM минимум 4GB;- Дисплей минимум 15 инча;- 

Процесор минимум 1.5GHz.;

- Да обучи учителите (или да надгради обучението им), които ще 

ръководят създадените тренировъчни предприятия;

- Да обучи учениците в предприемачески умения, как се създава 

предприятие, какво представлява то и какъв е процесът на работа в 

предприятието, какви са отношенията на предприятието с държавните 

органи и бизнес-партньорите и т.н.;

- Да организира лекторски срещи с ментори: предприемачи от 

творческите индустрии; представители на предприятия свързани с 

икономически дейности в областта на спорта, представители на 
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академичните среди и други, като Изпълнителят има за задача да 

подбере необходимите ментори;

- Да организира повече от едно посещения за учениците от 

тренировъчните предприятия в подходящо подбрани действащи 

предприятия, за предпочитане от творческите индустрии, за училищата 

по изкуствата и съответно от икономически дейности, свързани със 

спорта, за спортните училища, където учениците да се запознаят 

реално с процесите в предприятието;

- С цел интеграция на проекта “stARTsIII” с друг проект на МИ 

“Брандико” (имащ за цел да обучи учениците от тренировъчните 

предприятия в значението и защитата на интелектуалната собственост) 

част от менторите трябва да бъдат специалисти по интелектуална 

собственост и маркетинг специалисти и да са в състояние да 

запознаят учениците със значението на интелектуалната собственост и 

в частност – търговската марка, както и за целите на Брандико – с 

Марка на Общността. Тренировъчните предприятия от “stARTsIII” 

трябва да бъдат подготвени от Изпълнителя за участие в конкурса на 

МИ „Брандико”. Изпълнителят може да се запознае с информацията по 

конкурса „Брандико” на интернет-страницата на МИ или да я поиска от 

Възложителя;

- През целия заложен период да следи работата на тренировъчните 

предприятия, изпълнението на поставените задачи и да води 

своевременна подготовка за участието на тренировъчните предприятия 

в минимум един форум на тренировъчните предприятия, провеждащ се 

през учебната 2015-2016 година;

- Да включи тренировъчните предприятия, създадени по проект 

„stARTsIII“ във въпросния форум/и, както и в конкурса на МИ 

„Брандико“, който да се проведе като част от този форум;

- Да промотира „stARTsIII” като управлява страницата му в 

социалните мрежи и в нея да създаде профили на тренировъчните 

предприятия, създадени по проекта под формата на албуми и да 

привлича привърженици; да изготви банери, които да позиционира на 

посочените по-горе форуми; да изготви различни рекламни материали и 

т.н.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 30/10/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

1.Представяне на участника и срок на валидност на офертата - по 

образец;2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно Техническите спецификации на Възложителя – в 

свободен текст по образец; 3. Ценово предложение – по образец; 4. 

Списък на изпълнени услуги, които са еднакви или сходни с предмета 
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на поръчката  – по образец.Минимално изискване: Участникът посочва 

минимум една изпълнена услуга през последните 3 г., с предмет, 

еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, считано от 

датата на подаване на офертата, дати и срокове на изпълнение и 

клиентите по образец и приключили до датата на подаване на офертата 

по настоящата поръчка. Към списъка участникът представя 

доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение 

(минимум едно), издадено от получателя или от компетентен орган или 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата. Под сходен предмет се разбира обучение по 

предприемачество като цяло - в други училища на основно или средно 

равнище на образование, на ниво ВУЗ или обучение на граждани извън 

обхвата на образователната система. Под сходен предмет на дейност 

се причислява и подготовката на учителски кадри или други 

преподаватели в областта на предприемачеството.; 5. Декларация –

Справка по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - по образец, съдържаща 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит 

на експертите, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на 

поръчката.Участникът следва да разполага с минимум 3 (трима) на 

брой експерти за изпълнение на настоящата поръчка, като единият от 

тях да бъде посочен за ръководител за управление на изпълнението на 

поръчката, които следва да имат необходимата квалификация и 

професионален опит.Минимално ниво: - придобита образователно-

квалификационна степен „магистър” или еквивалентно, със специалност 

в областите: Социални, стопански и правни науки или Технически 

науки, съгласно ПМС № 125  от 2002 г. за утвърждаване класификатор 

на областите на висше образование и професионалните направления; - 

2 (две) години професионален опит и познания в поне една от 

посочените области, свързани с услугата, а именно: а. опит в 

подготовката на преподаватели и студенти и/или ученици в областта 

на предприемачеството или б. познания (теоретични и/или 

практически) в областта на творческите индустрии: производство на 

филми, телевизионна продукция и звукозапис; радио и телевизионна 

дейност; архитектура; дизайн; производство на видеоигри или 

софтуер; сценични изкуства; кулинарно изкуство; издателска дейност, 

реклама, занаяти с художествена стойност на продукцията; както и на 

икономически дейности, свързани със спорта, като например 

управление на спортни клубове; спортен мениджмънт; управление на 

спортни съоръжения и т.н. Участникът следва да посочи 

образованието, професионалната квалификация и професионалния опит 

на експертите, които ще отговарят за извършването на услугата, 

отразяващи опита им в сферата на предприемачеството, доказващи 

компетентността им в провеждането на обучения по предприемачество и 

др.; 6. Декларация за ангажираност на всяко от лицата, включени в 

справката по т. 5  - по образец;7. Декларация за съгласие за 

участие като подизпълнител  -  по образец - представя се в случай, 

че участникът предвижда участие на подизпълнител/и;8. Копие на 

документ за учредяване на обединение, когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в 

обединението,в който се посочва представляващият;9. Заверено 

пълномощно на лицето, подписващо офертата. 10. Списък на 

документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от 
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представляващия участника. Всички документи следва да бъдат 

представени в оригинал или в заверено с подпис на представляващия и 

печат на участника копие.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 30/10/2015 дд/мм/гггг
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