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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

№ 8/22.08.2014г. 

 

наименование: “Избор на изпълнител за провеждане на обучение за прилагане на 

технологията по стандарт BS OHSAS 18001”  

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

Официално наименование: „Поддържане чистотата на морските води” АД 

Пълен адрес: гр. Варна, ЮПЗ, Терминал за базови масла 

Град: Варна Пощенски код: 9000 

Лице/а за контакт: Силвия Стоева Телефон: 052/630-627 

Електронна поща: stoeva@pchmv-bg.com Факс: 052/630-629 

Интернет адрес www.pchmv-bg.com 

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

 Съгласно І.1) 

  Друго: моля, попълнете Приложение А.I 

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да 

бъдат получени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

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 или 

услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на 

конкретния предмет на  вашата процедура) 

Строителство (СМР)         Доставки                  Услуги                         

Място на изпълнение на 

строителството (СМР): 

Място на изпълнение на 

доставка:  

Място на изпълнение на 

услугата: гр. Варна, гр. Бургас 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

Обучение на персонала на ПЧМВ АД – 106 заети лица, за прилагане на технологията по 

стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа” 

Целта е повишаване компетентностите на персонала в областта на технологията за 

организация, управление и контрол на дейностите по осигуряване на ЗБУТ, увеличаване на 

персоналната им ангажираност и мотивация за активно участие в процеса за управление на 

безопасността при работа. Обучението включва 106 служители, разпределени в групи, 

трябва да бъде с продължителност 45 учебни часа и да съдържа минимални модули: 

„Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на 

работното място“; 

„Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001“; 

„Специфика на хоризонталните принципи на ОПРЧР и схема „Безопасен труд“. 

mailto:stoeva@pchmv-bg.com
http://www.pchmv-bg.com/
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Обучението трябва да завърши с издаване на сертификат на успешно преминалите. 

 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да    не  

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 

колкото е броят на обособените позиции) 

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 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) 
Избор на изпълнител за провеждане на обучение за прилагане на технологията по стандарт 

BS OHSAS 18001 в „Поддържане чистотата на морските води” АД  

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо) 

42 000,00 ( четиридесет и две хиляди) лева без ДДС. 

 

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) НЕ Е ПРИЛОЖИМО 

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):  

1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

Плащанията по изпълнение на договора се извършват по банков път от страна на 

Възложителя по банковата сметка на Изпълнителя в лева, както следва: 

Еднократно плащане в размер на 100% от стойността на договора в срок от 30 (тридесет) 

дни от датата на окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора при 

подписване на приемо-предавателен протокол между страните и издадена от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, в която е посочен номера на договора за безвъзмездна финансова 

помощ. 
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ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да    не  

Ако да, опишете ги: 

 Кандидатите следва да спазват изискванията за публичност и информация, както и 

текстовите и графичните елементи  на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 

г.”. 

 Кандидатите следва да имат предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през 

което те са обвързани с условията на представените от тях оферти.  

 Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, 

не може да представи самостоятелна оферта.  

 Предлаганият от кандидатите начин на плащане трябва да съответства на условията, 

описани в настоящата публична покана. Несъответствие в начина на плащане, описан в 

офертата, ще доведе до отхвърляне на кандидата. 

 Лице, което участва като съдружник/партньор, част от обединение/консорциум, не може 

да предостави самостоятелна оферта. 

 Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.  

 

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние (оригинал или 

копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала"), или 

извадка от Търговския регистър (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст 

„вярно с оригинала") – когато кандидатите са юридически лица; Удостоверение от 

регистър БУЛСТАТ (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с 

оригинала") – когато кандидатства дружество, регистрирано по реда на ЗЗД; а 

когато е физическо лице - документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с 

подпис, печат и текст „вярно с оригинала"). 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118/ 20.05.2014 на 

Министерския съвет. 

3. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато 

кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално 

заверено копие. 

В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, посочените документи 

по т. 1 и т. 2 се подават от всеки един от членовете на обединението. 

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, то е длъжно да представи 

документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства, водещи до отстраняване на 

кандидата, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 

лицето е установено или регистрирано. Когато в съответната държава не се издават 

посочените документи или когато те не включат всички обстоятелства, водещи до 

отхвърляне на кандидата, кандидатът представя клетвена декларация (ако такава 

декларация има правно значение пред закона на държавата), в която е установен или 

регистриран. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или търговски орган в държавата, в която той е 

установен или регистриран. Изискуемите документи се представят в превод на български 

език, извършен от заклет преводач.  

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал.6): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 

бенефициента. 

 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2) 

Изискуеми документи и информация: 

Заверено от кандидата копие на отчетите 

за приходите и разходите от последните 

Минимални изисквания: 

Общ годишен оборот на участника през 

последните три финансови години  в 
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три финансови години  в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или 

е започнал дейността си.  

 

Ако участникът е обединение, състоящо 

се от юридически и/ или физически лица, 

горепосочените документи се представят 

от всяко едно от тях 

зависимост от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността си – не по-

малък от 120 000 лв. 

 

В случай, че кандидатът е обединение, 

критерият се счита за изпълнен, когато 

обединението като цяло отговаря на него, т.е. 

един или няколко или всички негови членове 

общо.  

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4) 

Изискуеми документи и информация 

1. Списък на основните договори с 

предмет, съпоставим с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 

3 години, считано до датата на 

публикуване на поканата и в 

зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал 

дейността си. В списъка се посочват 

предмета, стойността, брой обучени 

лица, дата на сключване на договора, 

възложителя по него. 

2. Препоръки за добро изпълнение от 

възложителите по договорите от 

списъка по т.1 

 

3. Заверено копие на валиден сертификат 

за Система за управление на 

качеството в съответствие с 

изискванията на ISO 9001:2008 или 

еквивалент, с обхват обучения. 

 

 

 

4. Списък на обучителите на кандидата, 

които ще участват  в изпълнение на 

дейността – включващ име, 

образование и професионален опит, 

оригинал, подписан и подпечатан от 

кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 

Минимални изисквания: 

1. Кандидатът трябва да е изпълнил минимум 

3 договора за последните 3 години, 

считано до датата на публикуване на 

поканата и  в зависимост от датата, на 

която участникът е учреден или е започнал 

дейността си, в дейности сходни на 

предмета на поръчката, а именно 

организиране и провеждане на обучения по 

стандарт BS OHSAS 18001:2007 или 

еквивалент. 

 

2. Минимум 3 препоръки за добро 

изпълнение съответстващи на  договорите 

от списъка по т.1   

 

3. Кандидатът да е сертифициран за 

Система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 

или еквивалент с обхват обучения. 

 

 

 

 

4. Изпълнителят следва да осигури 

квалифициран и добре структуриран екип от 

най-малко следните обучители: 

обучител №1: 

Квалификация: висше образование, магистър 

в една от следните области: технически  науки 

и/или еквивалентни. 

Специфичен професионален опит: Доказан 

опит за участие в успешно изпълнени най-

малко два договора със сходен предмет на 

дейност*. 

*Сходен предмет на дейност е провеждане на 

обучения по стандарта OHSAS или 
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5. Списъкът на обучителите следва да 

бъде придружен с копия на дипломи, 

сертификати и др. документи  за 

доказване на образование и 

квалификация;  

 

6. Препоръки за добро изпълнение, 

издадени от възложители за всеки от 

обучителите от списъка по т. 4  

 

 

 

 

В случай, че  кандидатът е обединение, 

горепосочените документи се представят 

от поне един от участниците в 

обединението. 

еквивалент. 

обучител № 2  
Квалификация: висше образование, магистър 

в една от следните области: стопански, 

инженерни или правни  науки; сертификат за 

одитор по BS OHSAS 18001 или еквивалент. 

Специфичен професионален опит:  

Доказан опит за участие в успешно изпълнени 

най-малко два договора със сходен предмет на 

дейност*. 

*Сходен предмет на дейност е провеждане на 

обучения по стандарта OHSAS или 

еквивалент. 

5. Копия на дипломи, сертификати и др. 

документи  за доказване на образование и 

квалификация, изисквани  по т. 4 

 

 

6. Минимум по две препоръки за всеки 

предложен обучител, представени в копия, 

заверени с текст „Вярно с оригинала“, 

подпис и печат на кандидата. Препоръките 

са за доказване на специфичен опит и 

професионално изпълнение на съответния 

обучител. 

 

В случай, че кандидатът е обединение, 

критерият се счита за изпълнен, когато 

обединението като цяло отговаря на него, 

т.е. един и/или няколко и/или всички негови 

участници общо. 

 

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                          

 показатели, посочени в документацията (Методика за оценка) 

Показатели 

1. Предложена цена  

2. Срок на  изпълнение 

Тежест 

30% 

70% 

(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) Срок за подаване на офертите 
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До дата: 29/08/2014 г                  Час:18:00 чaса 

 

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията 

към нея: 

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  

2. http://pchmv-bg.com 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите  

До   /  /         (дд/мм/гггг) 

или  

в месеци:     или  дни: 90 (деветдесет)     (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

1. Оферта; 

2. Документи, доказващи правния статус на кандидата (Документите, посочени в 

тази точка съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1) 

a. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние 

(оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с 

оригинала"), или извадка от Търговския регистър (копие, заверено от 

кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") – когато кандидатите 

са юридически лица; Удостоверение от регистър БУЛСТАТ (копие, заверено 

от кандидата с подпис, печат и текст „вярно с оригинала") – когато 

кандидатства дружество, регистрирано по реда на ЗЗД; а когато е физическо 

лице - документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с подпис, печат 

и текст „вярно с оригинала"). 

b. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118/ 20.05.2014 на 

Министерския съвет; 

c. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато 

кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или 

нотариално заверено копие. 

В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, посочените документи 

по т. 1 и т. 2 се подават от всеки един от членовете на обединението. 

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, то е длъжно да представи 

документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства, водещи до отстраняване на 

кандидата, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 

лицето е установено или регистрирано. Когато в съответната държава не се издават 

посочените документи или когато те не включат всички обстоятелства, водещи до 

отхвърляне на кандидата, кандидатът представя клетвена декларация (ако такава 

декларация има правно значение пред закона на държавата), в която е установен или 

регистриран. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или търговски орган в държавата, в която той е 

http://www.eufunds.bg/
http://pchmv-bg.com/
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установен или регистриран. Изискуемите документи се представят в превод на български 

език, извършен от заклет преводач.  

 

3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние 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.)  

a. Копие на отчетите за приходите и разходите от последните три финансови 

години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, заверено с „Вярно с оригинала!“, подпис и печат на кандидата 

Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/ или физически лица, 

горепосочените документи се представят от всяко едно от тях. 

4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, 

посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.) ако е 

приложимо: 

a. Списък на основните договори с предмет, съпоставим с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 3 години, считано до датата на публикуване на 

поканата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си. В списъка се посочват предмета, стойността, брой 

обучени лица, дата на сключване на договора, възложителя по него; 

b. Препоръки за добро изпълнение от възложителите по договорите от списъка по 

т. „а“; 

c. Заверено копие на валиден сертификат за Система за управление на качеството 

в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват 

обучения; 

d. Списък на обучителите на кандидата, които ще участват  в изпълнение на 

дейността – включващ име, образование и професионален опит, оригинал, 

подписан и подпечатан от кандидата; 

e. Списъкът на обучителите следва да бъде придружен с копия на дипломи, 

сертификати и др. документи за доказване на образование и квалификация, 

изисквани по т.“d“; 

e. Препоръки за добро изпълнение, издадени от възложители за всеки от 

обучителите от списъка по т.„d“ - минимум по две препоръки за всеки 

предложен обучител, представени в копия, заверени с текст „Вярно с 

оригинала“, подпис и печат на кандидата. Препоръките са за доказване на 

специфичен опит и професионално изпълнение на съответния обучител. 

 

 

5. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие 

(ако е приложимо) – в оригинал; НЕ Е ПРИЛОЖИМО 

6. 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); 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако кандидатът е 

декларирал, че ще ползва подизпълнители); 
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8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда  (ако процедурата за определяне на изпълнител е с обект 

строителство) ; НЕ Е ПРИЛОЖИМО 

9. Документ за закупена документация за участие НЕ Е ПРИЛОЖИМО 

10. Договор – проект, подписан и подпечатан от кандидата на всяка страница 

11. Други изискуеми от кандидата документи: 

a. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата 

b. Други – по преценка на кандидата 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

1. Решение за откриване на процедурата 

2. Форма на оферта. 

3. Форма на декларация чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118 / 20.05.2014 

на Министерския съвет; 

4. Декларация на кандидата за подизпълнителите, които ще участват в 

изпълнението на предмета на процедурата 

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

6. Изисквания към офертите  

7. Техническо задание 

8. Методика за оценка и класиране на офертите 

9. Проект на договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

Официално наименование: 

Адрес: 

Град Пощенски код: Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

Официално наименование: 

Адрес: 

Град Пощенски код: Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.  

Официално наименование: 

Адрес: 

Град Пощенски код: Държава: 

За контакти: 

Лице/а за контакт: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс : 

Интернет адрес (URL): 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции) 

Обособена позиция № ���            Наименование___________________ 

1) Кратко описание 

________________________________________________________________________ 

 

2) Количество или обем 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): ________ лева 

3) Допълнителна информация 

_________________________________________________________________________ 

 (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции) 

 


