ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проект № BG051PO001-3.3.06-0053
„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес –инженерството за изграждане
на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”

Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от
от ПМС №118/20.05.2014 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
номер 8 /дата 08.12.2014 г.
Наименование: Организиране и провеждане на две национално представителни емпирични
социологически изследвания
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
Адрес:

Висше училище по застраховане и финанси

кв. „Овча купел“, ул. „Гусла” №1

Град:

София

За контакти:
Лице/а за контакт: Радостин Вазов
Електронна поща:
vazov_rado@vuzf.bg

Пощенски
код: 1618

Държава: България

Телефон: 02/4015809
Факс: 02/4015821

Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.vuzf.bg
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
 търговско дружество
 юридическо лице с нестопанска цел
 друго (моля, уточнете):
Частно висше училище

 обществени услуги
 околна среда
 икономическа и финансова дейност
 здравеопазване
 настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
 социална закрила
 отдих, култура и религия
образование
 търговска дейност
 друго (моля, уточнете):

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
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или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който
съответства на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство



 Изграждане

(б) Доставки

 (в) Услуги 

 Покупка

Категория услуга:№ 10

 Лизинг
Проектиране и изпълнение
 Покупка на изплащане
 Рехабилитация,
реконструкция
 Строително-монтажни
работи

(вж. приложение № 3 към
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
 Наем за машини и обществените поръчки)
оборудване
 Комбинация от
изброените

 Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
услугата:
________________________ ______________________ Гр. София
________________________ ______________________
код NUTS: 8 8 8 8 8
код NUTS: 8 8 8 8 8
код NUTS: BG411
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Предмет на настоящата обществена
поръчка е организиране и провеждане на две национални представителни
емпирични социологически изследвания (ЕСИ) от типа „омнибус“, както следва:
едно национално представително емпирично социологическо изследване на
населението в България и едно национално представително емпирично социологическо
изследване на бизнес сектора в България. Целта на двете ЕСИ е да осигурят набирането
на представителни за страната социологически данни, необходими за разработването на
дисертационните трудове и научните разработки на докторантите и младите учени от
ВУЗФ и Института за икономически изследвания при БАН, които формират целевата
група на проекта.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да 8 не 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена позиция


за една или повече
обособени позиции


за всички обособени
позиции


ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
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Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Организиране и провеждане на две национално представителни емпирични
социологически изследвания, както следва:
1. Провеждане на национално представително емпирично социологическо
изследване сред населението на страната на възраст над 18 години, обхващащо
3000 респонденти, разпределени в най-малко 300 гнезда. Възложителят
предоставя на Изпълнителя първоначален набор от примерни въпроси, въз основа
на които Изпълнителят изготвя окончателния въпросник. Очакваната
продължителност на полевата работа е до 45 календарни дни след одобрението на
окончателния въпросник от Възложителя.
2. Провеждане на национално представително емпирично социологическо
изследване сред бизнес сектора на страната, обхващащо 1000 нефинансови
предприятия, избрани на основата на отрасъл, големина и регион. Пропорцията
големи:средни:малки и микро фирми се очаква да бъде приблизително 10:30:60.
Възложителят предоставя на Изпълнителя първоначален набор от примерни
въпроси, въз основа на които Изпълнителят изготвя окончателния въпросник.
Очакваната продължителност на полевата работа е до 45 календарни дни след
одобрението на окончателния въпросник от Възложителя.
Изпълнителят трябва да прилага подходящи мерки за публичност и
информираност съгласно правилата на Регламент на ЕК № 1828/2006 и
приложенията към него.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 45 000 лв.
или от ____________________ до _________________

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в седмици: до 12 (дванадесет) (от сключване на договора)

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): Няма
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за
изпълнение): 3% от стойността на договора
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.
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ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Договарящият орган предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ на
бенефициента. Плащанията от ДО са на база действително изпълнени дейности,
извършени
и
верифицирани
разходи
и
представяне
на
първични
разходооправдателни документи. Бенефициентът заплаща на изпълнителя съгласно
договорените между тях условия в договора. Предвижда се авансово заплащане в
размер не по-голям от 30% от стойността на договора.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да 8 не 
Ако да, опишете ги:
________________________________________________________________________

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а
когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския
съвет от 20.05.2014 г.;
3. Други документи (ако е приложимо).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2)
Изискуеми документи и информация
1. Копие на годишен финансов отчет за
последните 3 години - 2011, 2012 и 2013
година (Отчет за приходи и разходи).
Кандидати, които са учредени през или
след 2011 г. представят годишни
финасови отчети за всички години,
считано
от
учредяването
им.
(Документите се представят в заверени
от кандидата копия). Когато по
обективни причини не могат да бъдат
предоставени посочените в този раздел
документи, кандидатът може, на
основание чл. 14, ал 2 и 3 от ПМС
118/2014, да поиска разяснения от
Бенефициента
дали
приема
за
подходящи предложени от Кандидата
документи
за
доказване
на
икономическите
и
финансови
възможности.

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Мин. оборот от предоставяне на подобни
услуги през последните 3 години – 90
000 лв., в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.

Забележка: Под подобни услуги, се
разбират
услуги,
свързани
с
организирането и провеждането на
представителни
емпирични
социологически
изследвания
сред
населението и/или бизнеса.
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2. Информация за оборота от услугите,
подобни на обекта на процедурата през
последните 3 години.

ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4)
Изискуеми документи и информация

Минимални
приложимо):

изисквания

1. Списък с основните договори за
услуги, сходни на предмета на поканата,
предоставени през последните 3 години,
вкл.стойностите, датите и получателите,
придружени от препоръки, когато е
възможно;

Изпълнени поне три договора за подобна
услуга през последните 3 години (в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал
дейността си) и референции от
Възложителя, когато е възможно.

(когато

е

2. Списък на лицата, включени в екипа Участникът в процедурата трябва да
за изпълнение на обекта на процедурата, посочи най-малко следните 3 експерти:
включително тези, отговарящи за - Ключов експерт „Ръководител на екип“;
− Образование:
„висше”,
образователноконтрола на качеството
квалификационна степен „магистър” (или
еквивалентна степен, придобита в чужбина)
в някоя от следните области: право,
икономика, социология, администрация и
управление (или в еквивалентна област)
−

Общ професионален опит: Минимум 4
години.

−

Специфичен професионален опит:
o Минимум 3 години управленски опит,
придобит в публичния, частния или
неправителствения сектор.
o Участие минимум в 5 проекта, свързани с
набиране и анализ на информация от
представителни
емпирични
социологически
изследвания
на
населението и/или бизнес-сектора, вкл.
систематизиране на информацията от
тях.

- Ключови експерти „Социологически
проучвания“ (2 броя).
−

Образование:
„висше”,
образователноквалификационна степен „магистър” (или
еквивалентна степен, придобита в чужбина)
в някоя от следните области: икономика,
социология (или в еквивалентна област).

−

Общ професионален опит: Минимум 2
години.

−

Специфичен професионален опит:
o Участие минимум в 3 проекта, свързани с
организиране
и
провеждане
на
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представителни
емпирични
социологически
изследвания
на
населението и/или бизнес-сектора, вкл.
систематизиране на информацията от
тях.

3.
Документи,
удостоверяващи
образованието и квалификацията на
лицата, отговарящи за извършването на
услугата

За всеки от посочените по-горе експерти
следва да се приложат: копие на диплома
за
завършено
образование,
автобиография, копие от трудова книжка,
осигурителна книжка, референции за
участие в проекти и др. подходящи по
усмотрение на кандидата.

Декларация за наличие на капацитет в
4. Наличие на капацитет от анкетьори в свободен текст.
страната, необходим за провеждането на
полевата работа.
В случай, че по обективни причини кандидатът не може да представи исканите документи,
той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ,
който Бенефициентът приеме за подходящ.
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта
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показатели, посочени в Методиката за оценка
Показатели
1. Техническа оценка:

Тежест
Максимален брой точки – 115, тежест в
общата оценка 70%

Индивидуалната техническа оценка на
всеки оценител “j” за офертата на кандидат
„n“ се формира като сума от оценките за
показателите Р1 ÷ Р5 по следната формула:
Тjn = Р1n+ Р2n + Р3n+ Р4n + Р5n.
където:
Р1 - Дейности по изпълнението на договора

25 точки
Р2 - Методика по организиране и провеждане 30 точки
на представителното ЕСИ на населението
Р Методика по организиране и провеждане 30 точки
3-
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на представителното ЕСИ на бизнес сектора
Р4 - Качество на системата за управление 15 точки
изпълнението на поръчката и на вътрешния
контрол за гарантиране на качественото
изпълнение на поръчката, вкл. начините за
комуникиране с Възложителя, както и
координацията между членовете на екипа и
съответните отговорности.
Р5 - Адекватност на времевия план-график 15 точки
спрямо предвидените дейности
Общата техническа оценка за всеки
кандидат „n“ се формира на две стъпки:
Първо:
като
се
изчисли
средната
аритметична от индивидуалните оценки,
присъдени му от всеки оценител по
формулата:
Тср n = [∑Тjn]/m,
Второ: Общата техническа оценка на
офертата на съответния участник се раздели
на най- високата техническа оценка, дадена
на оферта на участник.
Тn = Тср n / max Тср
където:
„Тjn“ е индивидуалната техническа оценка
на всеки оценител “j” за офертата на
кандидат „n“.
„Тсрn“ е средната аритметична техническа
оценка за всеки кандидат „n“.
“max Тср” е най- високата техническа
оценка, дадена на оферта на участник.
„Тn“ е общата техническа оценка за всеки
кандидат „n“.
Р1n ÷ Р5n са дадените от „j”-тия член на
комисията индивидуални оценки в точки за
съответните показатели.
„j“е поредният номер на конкретен член на
оценителната комисия, променящ се от 1 до
m.
„m“ е броят на членовете на оценителната
комисия.
„n“ е поредният номер на допуснатия до
оценяване участник в конкурса.

2. Оценка на ценовата оферта

Тежест в общата оценка 30%

Ц min
Цn = ---------Цn,
където:
Цn - оценка на ценовата оферта на n-тия
участник;
Ц min - най-ниското ценово предложение.
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3. Комплексна оценка
КОn = Тn х 70 + Цn х 30
където:
КОn е комплексната оценка на офертата
на участник “n”.
Тn – техническа оценка на офертата на
участник “n”
Цn - оценка на ценовата оферта на
участник “n”
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор,
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация
и технически възможности на кандидатите.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-3.3.06-0053/13.08.2013
ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие спецификации и допълнителни документи
Лице/а за контакт: Мирена Шилева
Електронна поща: assistant@vuzf.bg
Телефон: 02/4015803
Адрес: кв. Овча купел, ул. „Гусла” №1, гр. София, п.к. 1618
ІV.2.3) Срок за подаване на оферти
Дата: 08/01/2015 (дд/мм/гггг)

Час: 16:00

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1 http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
2.

http://projectqs.vuzf.bg/ - (интернет адреса на възложителя в случай

че има такъв)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
До // (дд/мм/гггг)
или
в месеци:  или дни: 60 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09/01/2015 г. (дд/мм/гггг)
Час: 11:00
Място (когато е приложимо): в зала „Академичен съвет“ на 5 етаж, ВУЗФ, кв.
8
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Овча купел, ул. „Гусла” №1, гр. София, п.к. 1618
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо) да  не 8
Представител на Договорящия орган, представители на кандидатите
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 настоящия
пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №118 на Министерския съвет от
20.05.2014 г. – при подаване на оферти;
3. Други документи (ако е приложимо).
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
1. Копие на годишен финансов отчет за последните 3 години - 2011, 2012 и 2013 година
(Отчет за приходи и разходи). Кандидати, които са учредени през или след 2011 г.
представят годишни финасови отчети за всички години, считано от учредяването им.
(Документите се представят в заверени от кандидата копия);
2. Информация за оборота на услугите, обект на процедурата през последните 3 години.
Мин. оборот от предоставяне на подобни услуги през последните 3 години – 90 000
лв.
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата
по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. Списък с основните договори за услуги, сходни на предмета на поканата,
предоставени през последните 3 години, вкл.стойностите, датите и получателите,
придружени от препоръки, когато е възможно.
- Изпълнени поне три договора за подобна услуга през последните 3 години
(в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си) и референции от Възложителя, когато е възможно.
2. Списък на лицата, включени в екипа за изпълнение на обекта на процедурата,
включително тези, отговарящи за контрола на качеството
Участникът в процедурата трябва да посочи най-малко следните 3 експерти:
- Ключов експерт „Ръководител на екип“;
- Образование: „висше”, образователно-квалификационна степен „магистър”
(или еквивалентна степен, придобита в чужбина) в някоя от следните
области: право, икономика, социология, администрация и управление (или
в еквивалентна област)
- Общ професионален опит: Минимум 4 години.
- Специфичен професионален опит:
 Минимум 3 години управленски опит, придобит в публичния,
частния или неправителствения сектор.
 Участие минимум в 5 проекта, свързани с набиране и анализ на
информация от представителни емпирични социологически
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изследвания на населението и/или
систематизиране на информацията от тях.
-

бизнес-сектора,

вкл.

Ключови експерти „Социологически проучвания“ (2 броя).
- Образование: „висше”, образователно-квалификационна степен „магистър”
(или еквивалентна степен, придобита в чужбина) в някоя от следните
области: икономика, социология (или в еквивалентна област).
- Общ професионален опит: Минимум 2 години.
- Специфичен професионален опит:
- Участие минимум в 3 проекта, свързани с организиране и провеждане на
представителни емпирични социологически изследвания на населението
и/или бизнес-сектора, вкл. систематизиране на информацията от тях.

3. Документи, удостоверяващи образованието и квалификацията на лицата, отговарящи
за извършването на услугата.
- За всеки от посочените по-горе експерти следва да се приложат: копие на диплома
за завършено образование, автобиография, копие от трудова книжка, осигурителна
книжка, референции за участие в проекти и др. подходящи по усмотрение на
кандидата.
4. Наличие на капацитет от анкетьори в страната, необходим за провеждането на
полевата работа.
- Декларация за наличие на капацитет в свободен текст.
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
2. Документ за гаранция за изпълнение в размер съгласно документацията за участие – в
оригинал (докуменът се представя при подписване на договор с избрания
изпълнител);
3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
4. Документи по т.А.1, А.2, Б, В и Г.3 за подизпълнителите;
5. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) ..................................;
б) ...................................;
в) ....................................
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат
да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.
Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на
искането.
2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република
България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на
такава
3. 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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