СНЦ „Разнообразни и равни“
Проект "Образованието - основна част от интеграцията“-BG05M2OP001-3.002-0024

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
с предмет:
„Организиране на летен лагер за ученици по проект "Образованието - основна част от
интеграцията - BG05M2OP001-3.002-0024"
I.
Общи положения
Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за
изпълнение по проект „Образованието - основна част от интеграцията", финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Организиране на летен лагер за ученици”
по проект „Образованието - основна част от интеграцията”
Цел на дейността: Чрез реализиране на дейността ще се създаде допълнителна мотивация
на учениците от целевата група за активно участие в заложените по проекта дейност и ще се
постигне по-голям ефект при интеграцията на малцинствените групи.
Описание и обосновка на дейността: Организиране на летен лагер за 1100 ученици от
училищата ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Скравена, ОУ "Отец Паисий" с. Врачеш, ОУ
"Св. св. Кирил и Методий" с. Липница, ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец, ОУ "Васил
Левски", с. Литаково, ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Ботевград, ОУ "Васил Левски"
гр. Ботевград, намиращи се на територията на община Ботевград.
Много от родителите на децата от целевата не могат да си позволят да осигурят на детето си
подобно преживяване поради ниския си социален статус. Предлагането на тази своеобразна
«награда» за усилията положени през учебната година ще мотивира децата за по-активно
участие в учебните дейности, повишаване на успеха и приобщаване към училищния живот.
Това ще стимулира и родителите да мотивират децата си за по-сериозно отношение към
учебния процес. По време на летния лагер децата ще бъдат придружаване от своите учители
(по 1 учител на 22 ученика). По този начен се цели засилване връзката учител- ученик, което
ще е полезно за бъдещите им съвместни дейности. За тази дейност са предвидени разходи за
организиране на летния лагер и застраховки. Поради големия обем на поръчката ще бъдат
организирани 5 броя летни лагери за по 220 ученика всеки един.
Целени резултати: Засилена мотивация у децата за активно участие и постигане на подобри резултати в учебния процес. Придобиване на усещане у децата за загрижеността и
съпричастността към тях от страна на институциите.

Проект „Образованието - основна част от интеграцията“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни
и инвестиционни фондове.

Стойност на поръчката:
Прогнозната стойност на поръчката е 247 247,70 лв. (двеста четиридесет и седем
хиляди двеста четиридесет и седем лева и седемдесет стотинки без ДДС. , която се явява и
максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. В цената
се включват всички разходи по изпълнение на дейността. Данък добавена стойност за
туристически услуги е 9 %.
II.

Изискванията за изпълнението

Изпълнителят на обществената поръчка с предмет: „Организиране на летен лагер за
ученици по проект "Образованието - основна част от интеграцията", финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”, трябва да
осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя и на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж" действия свързани със следните технически
параметри:
Изпълнителят трябва да организира и проведе 5 броя „Летен лагер за ученици по проект
Образованието - основна част от интеграцията" за 220 ученика всеки един от тях.
Мястото на провеждане на летните лагери трябва да бъде в град/село/местност
разположена в непосредствена близост до Черно море.
Всеки един от организираните 5 броя летни лагери трябва да се проведе на едно и също
място с оглед равнопоставеност между участниците в лагерите.
Продължителността на всеки един летен лагер 5 (пет) дни, а периода на провеждане
на заниманията е съобразно предварително одобрен от Възложителя график при следните
параметри:
Офертата на кандидата трябва да отговаря на заложените изисквания за организиране
на летен лагер съгласно Наредба №2 от 24.04.1997год. за организиране и провеждане на
детски и ученически отдих и туризъм, издадена от министъра на образованието, науката и
технологиите, обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.06.1998 г., бр. 9 от
25.01.2005 г., бр. 24 от 21.03.2006 г.
Изпълнителят следва да представи с офертата си данни за туроператора, предоставящ
туристическата услуга, включително за правото му да осъществява такава дейност, както и
да да удостовери правото си да извършва съответния вид туристическа дейност чрез
предоставяне на:
- удостоверение за регистрация;
- валидна застрахователна полица „Отговорност на туроператора”, съгласно чл.42 от
Закона за туризма;
Времето за реализиране на всяка една от дейностите е по 5 дни - от тях в 4 дни
Изпълнителят ще трябва да организира различни образователни и интересни игри,
състезания и надпревари, съобразени с целевата група. Изпълнителят отговаря за
подготовка на залата, комплектовка на материалите, снимки и др. организационни
дейности.
Изпълнителят трябва да осигури екип за изпълнение на поръчката, медицинско
лице и организатори на различни образователни и интересни игри, състезания и
надпревари. Първият ден е предвиден за път и организация по настаняване. Настаняването
следва да се извърши до 13,00 ч. в деня на пътуването. Отпътуването след 13,00 ч. на петия
ден.
Срок за изпълнение на поръчката: 26.05.2017г. - 14.09.2017 г. след предварителна
писмена заявка от Възложителя.
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Участника представя в своята оферта примерен график за провеждане на петте
лагера.
1. Дейностите, които следва да бъдат изпълнени за всеки лагер, са:
1.1. Настаняване:
Участникът следва да предложи база с не по-малко от 230 легла с достъпна архитектурна
среда. За провеждане на летния лагер, Изпълнителят трябва да осигури по 4 нощувки на
всички участници с подходящи условия: Всички помещения трябва да разполагат с достъп
до санитарен възел/бани и тоалетни/. Разположението на легловата база трябва да бъде в
близост до морето.
1.2. Хранене:
В първия ден на пристигането не се предвижда закуска, Изпълнителя осигурява обяд и
вечеря;
В последния (петия) ден на лагера трябва да бъдат осигурени закуска и обяд;
В останалите три дни да бъдат осигурени три хранения (закуска- мляко или чай и
сандвич/закуска; обяд- салата или супа, основно ястие, десерт, вода; вечеря- основно
ястие, десерт, минерална вода); Менюто (предлаганата храна и напитки), както и
размерът на дневните стойностни хранителни доклади, се определя при строго
спазване на действащите рецептурници за ученическо хранене, физиологичните норми
за хранене, утвърдени от министъра на здравеопазването (Наредба № 37/21.06.2009 г. за
здравословното хранене на учениците, Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните,
издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и
храните и специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения и училищата, регламентирани в Наредба № 9/16.09.2011 г. на
Министерството на земеделието и храните).
Да се изготви към офертата примерно меню за всеки ден от пребиваването на децата.
1.3. Медицинско обслужване:
Да се осигури медицинско обслужване с квалифицирана медицинска помощ на 24-часово
разположение на територията на комплекса.
1.4. Занятия:
По време на лагера ще се провеждат обучителни занятия по един път на ден за децата,
спортни мероприятия и игри.
1.5. Плаж:
Да има прилежаща плажна ивица в близост до основната сграда и плажът да разполага със
спасителна служба.
1.6.Транспорт:
Изпълнителят няма задължение да поема транспортните разходи в двете посоки (пристигане
и отпътуване). Транспортирането от училището до мястото на провеждане на лагера е
задължение на Възложителя.
Изпълнителят следва да осигури транспорт на децата до плажа ако плажната ивица е на
повече от 2/два/ километра от сградата/сградите за настаняване.
2. Участници
2.1. Участниците – ученици от училища на територията на община Ботевград, партньори на
Възложителя при изпълнение на проект „Образованието - основна част от интеграцията”.
Общо 1100 ученици, разпределени в пет лагера по 220 ученици всеки един.
2.2. Изисквания: за всяка група ученици базата да осигури помощен персонал.
2.3. Участникът в обществената поръчка следва да представи детайлна информация за
капацитета на предложената база, което да включва:
Проект „Образованието - основна част от интеграцията“ е финансиран от Оперативна програма
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� организация на нощувките и храната;
� организация на занятия – спортни игрища, зали и други кабинети необходими за
провеждане на занятия.
� организация на охранителните мерки по отношение на опазване на реда и безопасността
на децата
� приложен снимков материал към отделните части на техническото предложение.
� Транспорт до плажа и обратно- ако се предвижда.
2.4. Участникът следва да направи детайлно описание и на процеса на управление на
изпълнението на договора и на вътрешния контрол, който ще упражнява по време на
изпълнението.
3. Участникът следва да посочи евентуални рискове, които биха затруднили изпълнението на
договора, както и начини за преодоляването им.
4. В случай че в техническата си оферта участник разпише предложението си за изпълнение
на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в
настоящето техническо предложение и в документацията за участие като цяло, същата ще се
счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е
предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.
5. Информация относно учениците и ръководителите, за всяка смяна ще бъде предоставена
на изпълнителя не по-късно от 10 дни преди началната дата на лагер смяната, на която
следва конкретните лица да пристигнат.
6. В ценовото си предложение участникът следва да предложи единична цена за 1 ден
участие в лагера. (изчислена на база 5 дни). Цената за един участник в летния лагер следва да
се формира, като произведение на единичната цена за 1 ден участие в лагера умножена по 5
дни. Предложената в ценовата оферта сума следва да бъде формирана на база 1100
участници и цената за един участник в летния лагер.
7. Изпълнителя следва да осигури и групова застраховка за участващите ученици в лагерите
8. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да се съобрази при
изпълнението със следните изисквания:
8.1. Задължение да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и
публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ.
8.2. Задължение да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;
8.3. Задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от
проверки на място по изпълнение на дейностите, които не са в противоречие с разписаните
дейности в техническото задание и клаузите по договора.
8.4. Задължение да докладва на ръководителя на проекта за възникнали нередности.
8.5. Задължение за възстановяване на суми по нередности и неизпълнение, заедно с
дължимата лихва и други неправомерно получени средства.
8.6. Задължение да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при
изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
8.7. Задължение за спазване изискванията за съхранение на документацията по проекта,
определени в договора за безвъзмездна помощ.
9. Отчитане изпълнението на дейността, условия и начин на плащане
Изпълнителя предоставя:
1. Междинни доклади – с всяко искане за междинно плащане и представяне на фактура в
размер, съответстващ на действително извършените услуги или части от тях.
2. Окончателен доклад – пълен доклад по изпълнение на договора, съдържащ пълно
описание на изпълнението на дейностите в хронологичен ред.
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Към междинните и окончателен отчети се прилагат доказателства за извършваните
дейности: доклади, присъствени листове, снимков материал, видео записи, и т.н.,
илюстриращи изпълнението на поръчката.
Срок за изпълнение на поръчката - 26.05.2017 г. – 14.09.2017 г.
Условия и начин на плащане:
1. Авансово плащане – не се предвижда.
2. Междинни плащания – обвързани с действително извършените и отчетени
дейности и след приемане на резултатите с приемо-предавателен протокол с
констатирани съответствия по качествени и количествени показатели,
придружени с междинен доклад за напредъка. Междинните плащания се
извършват в срок до 14 (четиринадесет) дни след одобряване на междинните
доклади.
Междинните плащания не могат да надвишават 85% от стойността по Договор.
3. Окончателно плащане – при условие на приет окончателен отчет и приемопредавателни протоколи, финалния доклад за напредъка, потвърждаващи 100 % изпълнение
на дейностите – предмет на договора.
Всички плащания се извършват по банков път при спазване на клаузите посочени в
договора.
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