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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549018-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по организиране на семинари
2018/S 240-549018

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Агенция по геодезия, картография и кадастър
130362903
ул. „Мусала“ № 1
София
1618
България
Лице за контакт: Мая Малушева — главен юрисконсулт
Телефон:  +359 28188377
Електронна поща: acad@cadastre.bg 
Факс:  +359 29555333
код NUTS: BG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cadastre.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.cadastre.bg/public-contracts/specializirani-obucheniya-za-sluzhiteli-na-agkk-2018
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: геодезия, картография и кадастър

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

mailto:acad@cadastre.bg
http://www.cadastre.bg/
http://www.cadastre.bg/public-contracts
http://www.cadastre.bg/public-contracts/specializirani-obucheniya-za-sluzhiteli-na-agkk-2018
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„Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър“ с 4 обособени
позиции

II.1.2) Основен CPV код
79951000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Обществена поръчка включва 4 обособени позиции, като:
— изпълнителят по ОП № 1 трябва да извърши обучение на 3 групи по 20 участника, разделени на
регионален принцип. Всяка група ще премине 5-дневно изнесено обучение с откъсване от работния
процес.
— изпълнителят по ОП № 2 трябва да извърши обучение на 2 групи по 10 участника. Всяка група ще
премине 5-дневно обучение с откъсване от работния процес.
— изпълнителят по ОП № 3 трябва да извърши обучение на 5 групи по 20 участника, разделени на
регионален принцип. Всяка група ще премине 3-дневно изнесено обучение с откъсване от работния
процес.
— изпълнителят по ОП № 4 трябва да извърши обучение на 5 групи по 20 участника, разделени на
регионален принцип. Всяка група ще премине 3-дневно изнесено обучение с откъсване от работния
процес.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 146 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Организиране и провеждане на обучение на тема „Съвременни технологии за изследване и
картографиране на земната повърхност“
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79951000
80500000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Обществената поръчка е с място на изпълнение територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обучението има за цел да представи на обучаващите се съвременните средства, методи и технологии
за изследване и картографиране на земната повърхност. В курса трябва да се включат методи и системи
дистанционни изследвания чрез различни видове сензори, получаване на 3D модел на повърхността
и обектите от нея. Трябва да бъде обърнато специално внимание на използването и приложението на
безпилотните летателни апарати.
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Изпълнителят трябва да извърши обучение на 3 групи по 20 участника, разделени на регионален
принцип. Всяка група ще премине 5-дневно изнесено обучение с откъсване от работния процес.
Участникът следва да подсигури и лекторите, които ще провеждат обученията.

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 000.00 BGN

II.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 4

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: да
Идентификация на проекта:
Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01 от 09.07.2018 г. за предоставяне на БФП по
ОПДУ по процедура BG05SFOP001-2.006, за директно предоставяне на БФП

II.2.14) Допълнителна информация
Получените оферти ще бъдат отворени на 22.1.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на АГКК, находяща
се на адрес гр. София, ул. Мусала № 1. На публичното заседание могат да присъстват участници
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. Срокът на валидност на офертите следва да бъде 4 месеца от крайния срок за
получаване на оферти.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Организиране и провеждане на обучение на тема „Инфраструктура от пространствени данни“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79951000
80500000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
град София

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обучението има за цел да представи на обучаващите се съвременните архитектури и технологии при
създаването и поддръжката на инфраструктури от пространствени данни, в т.ч. използвани софтуерни
платформи за създаване на геопортали, сървърни и десктоп компоненти, технологии и стандарти за
предоставяне на мрежови услуги, стандарти и формати за обмен на данни. Специално внимание в
обучението трябва да се обърне на инфраструктурата за пространствени данни INSPIRE.
Изпълнителят следва да подсигури лекторите, който ще провеждат обученията.
Изпълнителят трябва да извърши обучение на 2 групи по 10 участника. Всяка група ще премине 5-
дневно обучение с откъсване от работния процес.

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 000.00 BGN

II.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 3
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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: да
Идентификация на проекта:
Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01 от 09.07.2018 г. за предоставяне на БФП по
ОПДУ по процедура BG05SFOP001-2.006, за директно предоставяне на БФП

II.2.14) Допълнителна информация
Получените оферти ще бъдат отворени на 22.1.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на АГКК, находяща
се на адрес гр. София, ул. Мусала № 1. На публичното заседание могат да присъстват участници
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. Срокът на валидност на офертите следва да бъде 4 месеца от крайния срок за
получаване на оферти.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Организиране и провеждане на обучение на тема „Права, задължения и отговорности на СГКК,
документи, които изисква СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури при:
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79951000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Продължава от т. II.2.1: „...предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване
на административни процедури, провеждани от други органи; поддържане на кадастралната карта и
кадастралните регистри в актуално състояние“.
Обект на обучението са правата, задълженията и отговорностите на СГКК, документи, които изисква
СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури по предоставяне на
кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване и извършване на изменения в КККР, за
подробно описани в техническата спецификация процедури.
С оглед спецификата на предмета на поръчката възложителят подсигурява лекторите.
Изпълнителят трябва да извърши обучение на 5 групи по 20 участника, разделени на регионален
принцип. Всяка група ще премине 3-дневно изнесено обучение с откъсване от работния процес.

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 000.00 BGN

II.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 8

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: да
Идентификация на проекта:
Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01 от 09.07.2018 г. за предоставяне на БФП по
ОПДУ по процедура BG05SFOP001-2.006, за директно предоставяне на БФП
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II.2.14) Допълнителна информация
Получените оферти ще бъдат отворени на 22.1.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на АГКК, находяща
се на адрес гр. София, ул. Мусала № 1. На публичното заседание могат да присъстват участници
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. Срокът на валидност на офертите следва да бъде 4 месеца от крайния срок за
получаване на оферти.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Организиране и провеждане на обучение на тема „Повишаване на експертната компетентност на
служителите от СГКК при провеждане на административни процедури, свързани с поддържане на КККР в
актуално
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
79951000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Продължава от т. II.2.1): „...състояние и при предоставяне на административни услуги“.
Обект на обучението е приложното поле на други нормативни актове при провеждане на процедури по
реда на ЗКИР (ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗВ, ЗУТ, ЗОЗЗ и др.).
С оглед спецификата на предмета на поръчката възложителят подсигурява лекторите.
Изпълнителят трябва да извърши обучение на 5 групи по 20 участника, разделени на регионален
принцип. Всяка група ще премине 3-дневно изнесено обучение с откъсване от работния процес.

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 000.00 BGN

II.2.7) Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 8

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: да
Идентификация на проекта:
Административен договор № BG05SFOP001-2.006-0004-С01 от 09.07.2018 г. за предоставяне на БФП по
ОПДУ по процедура BG05SFOP001-2.006, за директно предоставяне на БФП

II.2.14) Допълнителна информация
Получените оферти ще бъдат отворени на 22.1.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на АГКК, находяща
се на адрес гр. София, ул. Мусала № 1. На публичното заседание могат да присъстват участници
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. Срокът на валидност на офертите следва да бъде 4 месеца от крайния срок за
получаване на оферти.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие



ОВ/S S240
13/12/2018
549018-2018-BG

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 6 / 8

13/12/2018 S240
https://ted.europa.eu/
TED

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

6 / 8

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Критерии за подбор:
1. (важи за вс. позиции) Уч-кът да е изпълнил поне 1 дейност/услуга с предмет, идентичен/сходен с
този на поръчката, за предх. 3 г. от подаване на офертата. При участие по повече позиции 1 услуга е
достатъчна.
Под „сходни“ се разбират дейности по осигуряване/организиране/провеждане на обучения/събития/
други мероприятия с резервации и/или осигуряване на нощувки и/или осигуряване на транспорт и/или
осигуряване/наемане на зали и/или конферентна техника и/или осигуряване на кетъринг и/или други
дейности, свързани с тях.
Док-ва: списък на услугите, идентични/сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойност, дата,
получател, заедно с док-во за извършената услуга — представят се при условията на чл. 67, ал. 5 и 6
ЗОП.
При подаване на оферта съответствието се декларира в ЕЕДОП.
Продължава в поле III.2.2).

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Продължава от поле III.1.4):
2. Участникът да разполага с персонал с проф. компетентност за изпълнение на поръчката (важи за вс.
позиции):
2.1. Ръководител на екипа — 1 бр., с висше образование в някоя от областите „Педагогически
науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и
информатика“, „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/24.6.2002 г. или еквивалентна и с проф. опит
— участие в мин. 3 изпълнени дейности, свързани с организирането и/или провеждането на обучения/
събития/мероприятия/форуми.
Продължава в поле VI.3).

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

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамковото споразумение

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата:

IV.1.11) Основни характеристики на процедурата по възлагане:
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за
възлагане „най-ниска цена“.
Възложителят изисква от избрания за изпълнител преди сключване на договора да представи гаранция
за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС в една от
формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП

IV.2) Административна информация



ОВ/S S240
13/12/2018
549018-2018-BG

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 7 / 8

13/12/2018 S240
https://ted.europa.eu/
TED

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

7 / 8

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за
интерес
Дата: 21/01/2019
Местно време: 17:30

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

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Продължава от поле III.2.2):
2.2. Ключов експерт — 1 бр., с висше образование в някоя от областите „Педагогически науки“,
„Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и
информатика“, „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/24.6.2002 г., или еквивалентна и с проф. опит
— участие в мин. 2 изпълнени дейности, свързани с организирането и/или провеждането на обучения/
събития/ мероприятия/форуми.
2.3. Неключов експерт — 1 бр. — участва в логистичното обезпечаване на обученията, не се поставят
изисквания към проф. му компетентност.
При участие по повече позиции уч-кът може да предложи един и същи екип.
Продължава в поле VI.4.3).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Вануату
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

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 Закона за обществените поръчки.
Продължава от поле VI.3):
2.4. Лектори (само по обособ. поз. 1 и 2):
ОП 1 — уч-кът да разполага с мин. 1 лектор с висше образование в някоя от областите „Природни
науки, математика и информатика“, „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.6.2002 г., или еквивалентна и
с проф. опит — участие като лектор в мин. 1 обучение по тематика, сходна с тази по ОП 1 (геодезия,
картография, топография, фотограметрия, дистанционни изследвания, ГИС).

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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ОП 2 — уч-кът да разполага с мин. 1 лектор с висше образование в някоя от областите „Природни
науки, математика и информатика“, „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125/24.6.2002 г., или еквивалентна
и с проф. опит — участие като лектор в мин. 1 обучение по тематика, сходна с тази по ОП 2 (ГИС,
пространствени геобази данни, инфраструктура от пространствени данни, стандарти за пространствени
данни).
Едно и също лице може да бъде предложено за лектор и по двете позиции.
Док-ва: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочена проф. компетентност на лицата.
Представя се при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта съответствието се
декларира в ЕЕДОП.
За уч-ниците да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП,
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (за всяка позиция поотделно), по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 69
от ЗПКОНПИ. Не следва да са налице и обстоятелствата съгласно общите насоки за избягване на конфл.
на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 и за спазване на принципа за безпристрастност
и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от СКФ.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Агенция по геодезия, картография и кадастър
ул. „Мусала“ № 1
София
1618
България
Телефон:  +359 8188383
Електронна поща: acad@cadastre.bg 
Факс:  +359 9555333
Интернет адрес: www.cadastre.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/12/2018

mailto:acad@cadastre.bg
www.cadastre.bg
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