
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
1804

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
130453541

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. ТРИАДИЦА №.2

Пощенски код:
1051

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Vesela Stefanova Bogdanova

Електронна поща:
vesela.bogdanova@sacp.government.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://sacp.government.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/21359

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/58371

Допълнителна информация може да бъде получена от



Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/58371

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност

Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА 24-ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА
ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111“

II.1.2) Основен CPV код

85312300

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Целта на обществената поръчка е да постави рамката и изискванията към Изпълнителя за осигуряване на
специализиран персонал за Националната телефонна линия за деца, за период от една година, считано от датата
на влизане в сила на договора. Възложителят предвижда опция за удължаване на договора за период до 6
месеца при условията, предвидени в проекта на договор. Изпълнителят, спазвайки европейските стандарти и на
българското законодателство, се ангажира да осигури качествено 24-часово непрекъснато обслужване на
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
160000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
град София

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА 24-ЧАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА
ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111“

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на
обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
160000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
12

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Участникът следва да притежава, валидно удостоверение за регистрация за извършване на дейност като
предприятие, което осигурява временна работа, издадено на основание чл. 74е, ал. 1 във връзка с чл. 74к, ал. 1
от Закона за насърчаване на заетостта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, изискването се доказва от участника/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т
дейност като предприятие, което осигурява временна работа.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние



Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Участникът следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните три приключили финансови години
в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер, не по-малък от 160
000 лева

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът трябва да е изпълнил договори за услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на
поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Участникът трябва да е изпълнил най-малко два договора за услуги, с предмет и обем, идентичен или сходен с
този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Документи за доказване на минималното изискване: Изискуемата информация се посочва в ЕЕДОП съгласно
раздел 3, т. II, б. „А“, т. 6 от настоящата документация. Участниците следва да посочат услугите, изпълнени през
последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет и обем идентични или сходни с тези на
настоящата обществена поръчка. Информацията следва да включва услуги, чието изпълнение е приключило.
Информацията следва да съдържа описание на обхвата и обема на дейностите, стойност без ДДС (изплатеното
възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението и получателите (възложителите на услугите),
независимо дали са публични или частни субекти.
- Под „изпълнена” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване
на офертата, независимо от датата на възлагането й.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

1. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с изискванията за подбор,
поставени от възложителя и оповестени в обявлението за обществена поръчка посредством попълване на
съответните полета от еЕдинния европейски документ за обществени поръчки).
2. Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3. Комисията може да изисква следните документите за доказване на съответствието с критериите за подбор:

a. За изискването по т. 13. – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга –
например, удостоверение /референция/ №, орган или служба, издаващи документа.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за
изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие



Дата
04-март-2020

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
05-март-2020

Час
11:00

Място
В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Участниците следва да изготвят офертата си, съгласно изискванията, посочени в настоящото обявление и
документацията за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070



Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11-февруари-2020


