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Решение за откриване на процедура
Решение номер РД 24-52 от дата 10.09.2016 г.
І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634
BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Явор Иванов,
България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062
619251

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/439.

I.2) Вид на възложителя
Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност
Обществени услуги
ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ

ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01

„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд по обособени позиции“. Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог Позиция 2 медиатор Услуга №2: Здравна консултация за деца Позиция 1 педиатър
Позиция 2 медицинска сестра Позиция 3 стоматолог Позиция 4 медиатор Услуга №3: Формиране и
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развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа Позиция 1 педиатър Позиция 2

Акушер-гинеколог Позиция 3 медицинска сестра Позиция 4 акушерка Позиция 5 юрист Услуга №4:
Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
Позиция 1 педиатър Позиция 2 логопед

IV.2) Обект на поръчката
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката
В рамките на проекта ще се предоставят следните услуги за ранно детско развитие: Ранна интервениция

на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Предоставяне на
психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на
родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и

родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;

Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен

старт в училище; Семеен център за деца от 0-3 години. Посочените социални и здравни услуги, ще се

предоставят в създадения по Проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на
децата и семействата в Община Велико Търново“, Общностен център за деца и семейства в град Велико
Търново, бул. „България“ № 24 (бивш Пионерски дом).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
ервопейските фондове и програми
ДА

Идентификация на проекта
Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””,

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 121864 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура
Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, не са

налице условията за провеждане на други процедури от посочените в чл. 18, ал.1, т.2-3, 6-8, 11 и 13 от
ЗОП, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на публично състезание,
като всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Процедурата осигурява публичност и

прозрачност, събиране на конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на
бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е
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Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02
9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
10.09.2016 г.
VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена
Снежана Атанасова Данева - Иванова - Заместник - кмет "Икономическо развитие" в Община Велико
Търново

VIII.2) Длъжност
За Кмет - (Съгласно Заповед № РД 22-1734/01.09.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново)
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