ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура

№ РД 24-.. р . / . .....
гр. Велико Търново
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8, във връзка е
чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП и отразените мотиви в протоколи от дати, както следва:
04.10.2016г.; 11.10.2016г., 24.10.2016г. и 27.10.2016г. на Комисията, назначена със
заповед № РД 22-1891/04.10.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, изм. със
Заповед № РД 22-2024/26.10.2016г. да провери съответствието на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира
допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне
на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-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:
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4

Здравна консултация за деца
педиатър
медицинска сестра
стоматолог
медиатор

Услуга №3:
и подкрепа
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4
Позиция 5

Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране
педиатър
Акушер-гинеколог
медицинска сестра
акушерка
юрист

Услуга №4: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания
Позиция 1 педиатър
Позиция 2 логопед,

с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0033 и публикувано обявление
№748353 от 10.09.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки
на АОП и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotarnoуо.bg/bg/profil-na-kupuvacha/43 9/ , с прогнозна обща стойност без да се включва
ДДС: 121 864 лева, и стойности в лева без ДДС по позиции, както следва:
№ по ред
на
позицият
а

услуга по проекта

максимално
допустимо
бр.
почасово
часове
вьзнаграждени
е

Услуга №1 допълнителна подготовка за равен старт в училище
1 педагог
6
460
2 медиатор
4
480
Услуга №2 здравна консултация за деца
1 педиатър
2 медицинска сестра
3 стоматолог
4 медиатор

12
6,5
20
4

1520
1920
400
1920

Стойност общо в лв.
без ДДС за позицията

2 760,00
1 920,00

18 240,00
12 480,00
8 000,00
7 680,00

Услуга № 3 формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и
подкрепа
1 педиатър
12
400
4 800,00
2 Акушер-гинеколог
12
400
4 800,00
6,5
3 Медицинска сестра
800
5 200,00
4 акушерка
6,5
800
5 200,00
5 юрист
12
800
9 600,00
Услуга №4 ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания
1 педиатър
2 логопед

12
4,5

1920
4032

23 040,00
18 144,00

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кметът на община Велико Търново е публичен възложител
по чл. 5, ал.2, т. 9 от ЗОП
1.1) адрес - Р България , 5000 Велико Търново, пл. Майка България № 2,
Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop vt@abv.bg. Факс: 062619 251, Място
за контакт: отдел Обществени поръчки
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tumovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/439/
1.2) Вид на възложителя и основна дейност - Възложителят е местен орган с
Основна дейност на възложителя - Обществени услуги

И: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1) Обект на поръчката - Услуги
11.2) Наименование на поръчката, предоставено от възложителя
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M 90P0012.004-0046-С01 „Обгцностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“20 142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по
обособени позиции“
11.3) Кратко описание 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 услуги, ще се предоставят в създадения по Проект „Инвестиция в
ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в
Община В. Търново“, Общностен център за деца и семейства в гр. В. Търново,
бул. „България“ № 24.
11.4) Общ терминологичен речник (CPV) - 85000000
Описание: услуги на здравеопазването и социалните дейности
11.5) Вид на процедурата - Публично състезание
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1) Процедурата е открита с решение
№ РД 24-52/10.09.2016 г.с и публикувано обявление №748353 от 10.09.2016 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП.
111.4) Документ, за който се отнася това Решение
111.4.1) Номер на обявлението в в Регистъра на обществените поръчки на АОП:
№748353 от 10.09.2016 г.
111.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки:
00073-2016-0033
111.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление: 10.09.2016 г.
I У.ПРЕКР АТЯВ А М :
Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог
Позиция 2 медиатор
и

3

Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране
и подкрепа - Позиция 3 медицинска сестра,
IV .1) Правно основание - Чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
Съгласно обявлението, срокът за получаване на оферти е 03.10.2016г.
Към тази дата за посочените за прекратяване позиции не е подадена нито една
оферта.
IV.3) Описание на самостоятелно обособената позиция, за която се
прекратява процедурата:
IV.3.1 Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог
V Проучване на целевата група, е която ще работи, с оглед планиране, подготовка
и успешно реализиране на дейността;
V Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността,
относно мотивиране и привличане на представители на целевата група;
V Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на лятното
училище;
V Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните
резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана;
V други дейности, съгласно Техническите спецификации
IV.3.2 Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 2 медиатор
V Провеждане на работа на терен - откриване на случаи, установяване на
първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на
връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
V Участие в оценка на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи
- дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково
поведение;
V Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на
детето в услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”;
V Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите
групи;
V др. дейности съгласно Техническите спецификации
IV.3.3 Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно
консултиране и подкрепа
Позиция 3 медицинска сестра,
V Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и
мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на
терен и посещения в домовете, съвместно с медиатор и социален работник;
V При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите „Здравна
консултация за деца” и „Ранна интервенция на уврежданията”;
V др. дейности съгласно Техническите спецификации
V. Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 предложение второ от ППЗОП настоящото решение
да се публикува в Профила на купувача в деня на издаването му.

VI. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен
срок, съгласно чл. 197 и следващите от Закона за обществените поръчки пред
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: http://www.cpc.bg.
Контрола по изпълнение на зацоведта щеуупражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ
HAllOIiE,
Кмет на Община Велико Търново

I

Десислава Йонкова
Директор на Дирекция1^Правна“
Надя Петрова
Директор на Дирекция ОСОП
/

Изготвил:
Теодора Минкова
Началник отдел ОП

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

