ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на логистика за провеждане на събития, свързани с дейностите на
Министерството на образованието и науката по повод Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“

По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.
Министерството на образованието и науката има отговорност за организиране на редица
събития, свързани с изпълнение на европейските политики в областта на образованието и
науката.
Целта на настоящата процедура е да се възложи организацията на част от дейностите,
свързани с провеждане на събитията и по-конкретно на тези от тях, чиито крайни
изпълнители са определени от Меморандума за сътрудничество, подписан от
Министерството на председателството на Съвета на Европейския Съюз и представителите
на 21 хотела в гр. София или от избора на участниците, направен в Електронната система
за Българското председателство, а именно – хотелското настаняване, както и на храненето
и кафе-паузите по време на събитията, които предстоят през месеците април и юни, като в
услугата се включва следното:

I. ЗАСЕДАНИЕ

НА

РАБОТНА

ГРУПА

„ДИГИТАЛНИ

УМЕНИЯ

И

КОМПЕТЕНТНОСТИ“. /17-18.04.2018 г./

Категория на събитието: В2
Звено, организиращо събитието: дирекция „Съдържание на предучилищното и
училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира един обяд и една вечеря, както
следва:
ХРАНЕНЕ:
Вечеря:
1. Ресторантът на хотел „Вега“, гр. София.
дата и час на вечерята: 17.04.2018 г., 20:30 ч.
брой лица: 55

вид меню: вечеря на блок маса, включваща най-малко: 2 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
Обяд:
2. Ресторант в гр. София, в близост до Центъра за подготовка на ученици за
олимпиади, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А.

дата и час на обяда: 18.04.2018 г.,12:30 ч.
брой лица: 55
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).

Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 13 750,00 лв. без ДДС.

Източник на финансиране: бюджетни средства
II. КОНФЕРЕНЦИЯ „EDUCATION TO CREATE: FROM DIGITAL CONSUMERS
TO DIGITAL CREATORS“ (ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ: ОТ ДИГИТАЛНИ
ПОЛЗВАТЕЛИ КЪМ ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ). /18-20.04.2018 г./

Категория на събитието: D
Звено, организиращо събитието – дирекция „Съдържание на предучилищното и
училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира настаняването на участниците в
определен от възложителя хотел за две нощувки и две вечери, както следва:
НОЩУВКИ:
1. хотел „Вега“,

нощувка дата 18.04.2018 г. - 70 бр. единични стаи
2. хотел „Вега“,
нощувка дата 19.04.2018 г. - 70 бр. единични стаи
ХРАНЕНЕ:
Вечеря:
3. Ресторантът на Хотел „Вега“, гр. София.
дата и час на вечерята:18.04.2018 г., 20:30 ч.
брой лица: 120
вид меню: Вечеря на блок маса, включваща най-малко: 2 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
Вечеря:
4. София Тех Парк,
дата и час на вечерята: 19.04.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 300
вид меню: Изнесена седяща вечеря на база 3 степенно меню.

Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 76 668,54 лв. без ДДС.
Източник на финансиране: 80% от Европейската комисия и 20% бюджетни
средства.
Все още не е подписан договор за финансиране на дейността с Европейската
комисия.
III. СРЕЩА НА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.
/22-24.04.2018 г./

Категория на събитието: В1
Звено,

организиращо

събитието

–

дирекция

Министерството на образованието и науката.

„Висше

образование“

в

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира един обяд, две вечери и кафе паузи,
както следва:
ХРАНЕНЕ:
Вечеря:
1. Ресторант в центъра на град София, с капацитет минимум 80 места.
дата и час на вечерята: 22.04.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 80
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря – салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на
човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено).
Обяд:
2. Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7.
дата и час на обяда: 23.04.2018 г., 12:30 ч.
брой лица: 80
вид меню: кетъринг
Обяд на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (100 гр. на човек), 2 вида
супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида безмесни ястия
(250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида безалкохолни
напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
Вечеря:
3. Ресторант в град София, с капацитет минимум 160 места.
дата и час на вечерята: 23.04.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 80
Забележка: проявата трябва да се проведе заедно с първата вечеря (23.04.2018 г.)
от събитие V в ресторант с капацитет минимум 160 места.
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря – салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на
човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено).

КАФЕ ПАУЗИ:
4. Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7
Дата на проявата – 23.04.2018 г.
брой лица: 80
общо два броя зареждания, от които:
- зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди началото
на събитието – 12.00 ч.
- един брой кафе пауза за деня (15.30 ч.), която включва:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.
Общ бюджет: 34 720,00 лв.
Източник на финансиране: бюджетни средства
IV. СРЕЩА

НА

ГЕНЕРАЛНИТЕ

ДИРЕКТОРИ

ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ „БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА – БЪДЕЩЕТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ /22-24.04.2018 г./

Категория на събитието: В1
Звено, организиращо събитието – дирекция „Професионално образование и
обучение“ в Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира настаняването на участниците в
определен от възложителя (в съответствие с Меморандума за сътрудничество, подписан от
Министерството на председателството на Съвета на Европейския Съюз и представителите
на 21 хотела в гр. София) хотел за две нощувки, да организира хранене (два обяда и две
вечери) и кафе паузи, както следва:
НОЩУВКИ:
1. Хотел „София Хотел Балкан“, гр. София.
нощувка дата 22.04.2018 г. – 74 бр. единични стаи

2. Хотел „София Хотел Балкан“, гр. София.
нощувка дата 23.04.2018 г. – 74 бр. единични стаи

Забележка: за всяка от двете нощувки от това събитие е необходимо да бъдат
запазени

88 бр. единични стаи, от които 74 ще бъдат заплатени от Министерството

на образованието и науката по реда на настоящата обществена поръчка, а 14 от
гостите ще заплатят настаняването си директно на хотела.
Ангажиментът на изпълнителя за останалите 14 стаи е да съдейства за
осигуряване на резервацията.
Съгласно Меморандума за сътрудничество, подписан от Министерството на
председателството на Съвета на Европейския Съюз и представителите на 21 хотела в
гр. София, за конкретното събитие са ангажирани 70 стаи в Хотел „София Хотел
Балкан“, като хотелът се е съгласил да поддържа наличността им активна до 14 дни
преди датата на провеждане на събитието. При контакта си с хотела изпълнителят
трябва да посочи обстоятелството, че ангажира стаите във връзка с конкретното
събитие. При възможност останалите 18 стаи също да са в Хотел „София Хотел
Балкан“.
ХРАНЕНЕ:
Вечеря:
3. Ресторант в центъра на град София, в близост до Хотел „София Хотел
Балкан“, с капацитет минимум 89 места.
дата и час на вечерята: 22 април 2018 г. 19:00 ч.
брой лица: 89
вид меню: Вечеря на блок маса, включваща най-малко: 2 вида салати (200 гр. на
човек), 2 вида месни и 2 вида безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100
гр. на човек), с вкл. пакет напитки за всеки участник.
Обяд:
4. Резиденция „Бояна“.
дата и час на обяда 23.04.2018 г., 13:00 ч.
брой лица: 89
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида

безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек) и минерална вода (500 мл. на човек).
Вечеря:
5. Ресторант в центъра на град София, с капацитет минимум 89 места
дата и час на вечерята: 23.04.2018 г. 19:30 ч.
брой лица: 89
вид меню: Вечеря на база 3 степенно сет - меню с общ грамаж минимум 550 гр. на
човек, вкл. безалкохолна напитка (250 мл. на човек) и минерална вода (500 мл. на
човек).
Обяд:
6. Резиденция „Бояна“
дата и час на обяда 24.04.2018 г., 13:00 ч.
брой лица: 89
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек) и минерална вода (500 мл. на човек).
КАФЕ ПАУЗИ:
7. Резиденция „Бояна“ – 23.04.2018 г.
брой лица: 89
общо три броя зареждания, от които:
- зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди началото
на събитието – 09:00 ч. на 23.04.2018 г.
- два броя кафе паузи за деня – едната в 10:00 ч., а другата в 14:30 ч., всяка от
които включваща:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.
8. Резиденция „Бояна“ – 24.04.2018 г.
брой лица: 89
общо два броя зареждания, от които:

- зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди началото
на събитието – 09:00 ч. на 24.04.2018 г.
- една кафе паузи за деня – в 10:30 ч., включваща:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.

Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 61 219,09 лв. без ДДС.

Източник на финансиране: 80% - ЕК и 20% МОН.
Все още не е получено одобрение на европейското финансиране.
V. РАБОТНА ГРУПА ЗА НАПРЕДЪК ПО БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС
(BOLOGNA FOLLOW-UP GROUP - BFUG) /23-25.04.2018 г./

Категория на събитието: В1
Звено,

организиращо

събитието

–

дирекция

„Висше

образование“

в

Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира два обяда, две вечери и кафе паузи,
както следва:
ХРАНЕНЕ:

Вечеря:
1. Ресторант в град София, с капацитет минимум 160 места
дата и час на вечерята: 23.04.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 80
Забележка: проявата трябва да се проведе заедно с втората вечеря (23.04.2018 г.)
от събитие III в ресторант с капацитет 160 души.
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря (салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на

човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено).
Обяд:
2. Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7.
дата и час на обяда: 24.04.2018 г., 12:30 ч.
брой лица: 120
кетъринг
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 3 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 3 вида месни и 3 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 3 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
Вечеря:
3. Ресторант в центъра на град София, с капацитет минимум 120 места
дата и час на вечерята: 24.04.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 120
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря (салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на
човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено).
Обяд:
4. Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7.
дата и час на обяда: 25.04.2018 г., 12:30 ч.
брой лица: 120
кетъринг
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 3 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 3 вида месни и 3 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 3 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
КАФЕ ПАУЗИ:
5. Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7.
Дата – 24.04.2018 г.

брой лица: 120
общо четири броя зареждания, от които:
- два броя зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди
началото на различните сесии от събитието – 9.00 ч. и 13.00 ч.
- два броя кафе паузи за деня (първата разделена на две – в 9.00 ч. за 60 човека и в
11.00 ч. за 60 човека, а втората в 15.00 ч. за 120 човека), всяка от които
включваща:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.

6. Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7.
Дата – 25.04.2018 г.
брой лица: 120
общо два броя зареждания, от които:
- зареждане с минерална вода (500 мл бутилка) за всеки участник преди началото
на събитието – 9.00 ч.
- един брой кафе пауза за деня (разделена на две – в 9.00 ч. за 60 човека и в 11.00 ч.
за 60 човека), която включва:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.

Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 63 840,00 лв.

Източник на финансиране: бюджетни средства
VI. КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
КАТО ПЪРВИ ИЗБОР“ /24-25.04.2018 г./

Категория на събитието: D
Звено, организиращо събитието – дирекция „Професионално образование и
обучение“ в Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира настаняването на участниците в
определен от възложителя (в съответствие с избрания хотел от страна на участниците чрез
Електронната система за Българското председателство) хотел за две нощувки, да
организира хранене (два обяда и една вечеря) и кафе паузи, както следва:
НОЩУВКИ:
1. Хотел минимум 4 звезди в гр. София, в близост до Министерството на
образованието и науката или до Резиденция „Бояна“.
нощувка дата 24.04.2018 г. – 80 единични стаи
Забележка: необходимо е да бъдат запазени 101 бр. единични стаи, от които 80
ще бъдат заплатени от Министерството на образованието и науката, а 21 от гостите
ще ги заплатят директно на хотела. Ангажиментът на изпълнителя за останалите 21
стаи е да съдейства за осигуряване на резервацията им.
2. Хотел минимум 4 звезди в гр. София, в близост до Министерството на
образованието и науката или до Резиденция „Бояна“.
нощувка дата 23.04.2018 г. или 25.04.2018 г. – 80 единични стаи
Забележка: необходимо е да бъдат запазени 101 бр. единични стаи, от които 80
ще бъдат заплатени от Министерството на образованието и науката, а 21 от гостите
ще ги заплатят директно на хотела. Ангажиментът на изпълнителя за останалите 21
стаи е да съдейства за осигуряване на резервацията им.
Към момента на изпращане на поканата не е известно кой от участниците кога
ще пристигне и кога ще отпътува, поради което не може да се уточни как ще бъдат
разпределени нощувките на 23 и на 25 април, като се очаква това да се изясни до
подписване на договора за обществена поръчка. 30 от участниците в конференцията ще
вземат участие и в събитие IV, във връзка с което на 22 и 23 април ще нощуват в хотел
„София Хотел Балкан“, гр. София, поради което при възможност изпълнителят на
поръчката следва да предложи настаняването им в същия хотел за датите 24 и 25
април.
ХРАНЕНЕ:
Обяд:
3. Резиденция Бояна.

дата и час на обяда: 24.04.2018 г., 13:00 ч.
брой лица: 131
вид меню: обяд на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
Вечеря:
4. Ресторант в центъра на град София, с капацитет минимум 131 места
дата и час на вечерята: 24.04.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 131
вид меню: Вечеря на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (200 гр. на
човек), 2 вида месни и 2 вида безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100
гр. на човек), с вкл. пакет напитки за всеки участник.
Обяд:
5. Резиденция Бояна.
дата и час на обяда 25.04.2018 г., 13:00 ч.
брой лица: 131
вид меню: Вариант 1- Обяд на блок маса, включващ най-малко: 2 вида салати (100
гр. на човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 2 вида месни и 2
вида безмесни ястия (250 гр. на човек), 2 вида десерти (100 гр. на човек),, с вкл. 2
вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).

Общ бюджет за хранене: 16 013,34 лв. без ДДС.

КАФЕ ПАУЗИ:
6. Резиденция „Бояна“ – 24.04.2018 г.
брой лица: 131
общо два броя зареждания, от които:
- зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди началото
на събитието – 14:00 ч. на 24.04.2018 г.
- един брой кафе пауза за деня (15.30 ч.), която включва:

кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.
7. Резиденция „Бояна“ – 25.04.2018 г.
брой лица: 131
- общо едно зареждане в 14:00 ч. на един брой кафе пауза, която включва:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.
Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 55 961,18 лв.
Източник на финансиране: 80% - ЕК и 20% МОН.
Бюджет: Все още не е получено одобрение на европейското финансиране.
VII. ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ATACHE
TRIP OF THE EDUCATION COMMITTEE) /07-08.06.2018 г. /
Категория на събитието: В1
Звено, организиращо събитието – дирекция „Международно сътрудничество“ в
Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира хотелско настаняване в хотел
минимум 4 звезди в центъра на гр. Варна, два обяда, две вечери и кафе паузи.
НОЩУВКИ:
1. Хотел минимум 4* в центъра на гр. Варна
нощувка дата 06.06.2018 г. – 70 бр. единични стаи
2. Хотел минимум 4* в центъра на гр. Варна
нощувка дата 07.06.2018 г. – 70 бр. единични стаи
3. Хотел минимум 4* в центъра на гр. Варна
нощувка дата 08.06.2018 г. – 70 бр. единични стаи

Забележка: за всяка от трите нощувки от това събитие е необходимо да бъдат
запазени 70 бр. единични стаи, от които 12 ще бъдат заплатени от Министерството на
образованието и науката по реда на настоящата обществена поръчка, а за останалите
58 гостите ще заплатят настаняването си директно на хотела. Ангажиментът на
изпълнителя за останалите 58 стаи е да съдейства за осигуряване на резервацията.
ХРАНЕНЕ:
Вечеря:
4. Ресторант в хотела на настаняването, с капацитет минимум 70 места
дата и час на вечерята: 06.06.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 70
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря (салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на
човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено) и 50 гр. ракия).

Обяд:
5. Ресторант в хотела на настаняването, с капацитет минимум 70 места
дата и час на обяда: 07.06.2018 г., 12:30 ч.
брой лица: 70
кетъринг
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 3 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 3 вида месни и 3 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 3 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).

Вечеря:
6. Ресторант в град Варна, с капацитет минимум 70 места
дата и час на вечерята: 07.06.2018 г., 19:30 ч.
брой лица: 70
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря (салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на
човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено) и 50 гр. ракия).

Обяд:
7. Ресторант в хотела на настаняването, с капацитет минимум 70 места
дата и час на обяда: 08.06.2018 г., 12:30 ч.
брой лица: 70
кетъринг
вид меню: Обяд на блок маса, включващ най-малко: 3 вида салати (100 гр. на
човек), 2 вида супа (зеленчукова, месна) (300 мл. на човек), 3 вида месни и 3 вида
безмесни ястия (250 гр. на човек), 3 вида десерти (100 гр. на човек), с вкл. 2 вида
безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500 мл. на човек).
КАФЕ ПАУЗИ:
8. Хотел в центъра на Варна
Дата – 07.06.2018 г.
брой лица: 70
общо четири броя зареждания, от които:
- два броя зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди
началото на различните сесии от събитието – 9.00 ч. и 14.00 ч.
- два броя кафе паузи за деня (– в 11.00 ч. и в 15.30 ч.), всяка от които включваща:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.

2. Хотел в центъра на Варна
Дата – 08.06.2018 г.
брой лица: 70
общо два броя зареждания, от които:
- един брой зареждане с минерална вода (500 мл. бутилка) за всеки участник преди
началото на събитието – 9.00 ч.
- един брой кафе пауза за деня – в 11.00 ч., включваща:
кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода (500 мл. бутилка); натурални сокове;
безалкохолни напитки; дребни сладки и соленки (мин. 100 гр. на човек), плодове
(мин. 150 гр.) на човек.

Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 48 650,00 лв.

Източник на финансиране: бюджетни средства
VIII.

КОНФЕРЕНЦИЯ HEINNOVATE И СЕМИНАР „TRAINING THE

TRAINERS“. /14-17.06.2018 г./

Категория на събитието: В3/D
Звено,

организиращо

събитието

–

дирекция

„Висше

образование“

в

Министерството на образованието и науката.

По отношение на това събитие от календара на председателството изпълнителят на
обществената поръчка има ангажимент да организира една вечеря, както следва:
ХРАНЕНЕ:
Вечеря:
1. Ресторант в гр. Русе с капацитет поне 250 места.
дата и час на вечерята: 16.06.2018 г., 19:30. ч.
брой лица: 250
вид меню: 4-степенно меню за седяща вечеря (салата (250 гр. на човек), стартер
(150 гр. на човек), основно ястие месно (250 гр. на човек), хляб, десерт (150 гр. на
човек), с вкл. 2 вида безалкохолни напитки (250 мл. на човек), минерална вода (500
мл. на човек), 250 гр. вино (бяло или червено).
Общ бюджет на дейностите за конкретното събитие: 37 500 лв. без ДДС

Източник на финансиране: бюджетни средства

Обща прогнозна стойност на обществената поръчка: 392 308,81 лв. без ДДС.

Изпълнителят осигурява за своя сметка общата координация на изпълнение на
дейностите по всяко събитие по договора. Участникът следва да посочи лице за контакт от
своя страна, с което възложителят да координира изпълнението на дейностите по
договора, както и лице за контакт при изпълнението на всяко събитие. Разходите по

транспорта, престоя и настаняването на екипа за изпълнение на поръчката са изцяло за
сметка на изпълнителя.
Представителите на изпълнителя, които са в пряк контакт с участниците на
събитията, следва да имат облекло с представителен вид, съответстващ на формата на
събитието. При провеждане на международно събитие в България изпълнителят следва да
осигури за регистрация и координиране на дейностите по изпълнение на проявите екип с
адекватни чуждоезикови познания.
1. Изисквания към осигуряването на настаняване.
Изпълнителят извършва резервации и осигуряване на нощувки (към всички
нощувки трябва да бъде включена закуска) за участниците в събитията.
Настаняването се организира на база настоящата техническа спецификация. В
случай на необходимост определените от Възложителя контактни лица за всяко събитие
указват особеностите на конкретното настаняване, както и нуждата от осигуряване на
стая/и за хора с увреждания.
При възникване на проблем с хотелска резервация или настаняване съответната
страна уведомява другата страна, като изпълнителят незабавно осигурява хотелска
резервация или настаняване в друг равностоен хотел, отговарящ на изискванията на
възложителя.
Възложителят предоставя на изпълнителя списък с участниците минимум 2 дни
преди датата на събитието. Ако е необходимо изпълнителят осигурява свой представител
за посрещане, регистрация и настаняване на участниците в събитието.
При отчитането на дейностите Изпълнителят следва да предоставя на възложителя
разпечатка от информационната система на мястото за настаняване, отразяваща реалния
брой на предоставените нощувки по дни за целия период на настаняването. Посоченият
документ следва да бъде с положен подпис и свеж печат.
2. Изисквания към осигуряването на хранене и кафе-паузи.
Храненето и кафе-паузите се осигурява в съответствие с описанието в настоящата
спецификация. Менютата подлежат на предварително съгласуване с представители на
възложителя.
Участниците следва да имат предвид, че средствата за зареждането с минерална вода,
кафе-паузите, обедите и вечерите ще се отчитат по броя на действително участвалите в
събитието лица.
3. Изисквания към документацията и отчитането.

Изпълнителят се задължава във всички документи, свързани с изпълнението на
обществената поръчка, да отразява посочените от представителите на възложителя
реквизити, произтичащи от изисквания, свързани с особеностите на източника на
финансиране на средствата или от други правила.
4. Общи разпоредби.
По отношение на всяка от проявите, освен тези, изразяващи се в хотелско
настаняване, изпълнителят трябва да осигури възможност за поемане на допълнителни
участници в часа на проявата, в размер не по-голям от 10% от планирания брой участници.
По отношение на всяка от проявите изпълнителят трябва да предложи локации с
възможност за обработка на кортежи, като има готовност да осигури комуникацията
между осъществяващите охраната институции и крайните изпълнители на услугите по
хранене и настаняване.
По смисъла на настоящата спецификация терминът „събитие“ се използва по
смисъла на одобрения с Решение № 817/29.12.2017 г. на Министерския съвет Календар на
събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
които ще се проведат в Република България.
По смисъла на настоящата спецификация „проява“ е конкретна дейност,
необходима за превеждането на събитие от одобрения с Решение № 817/29.12.2017 г.
Календар на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г., които ще се проведат в Република България.
Чрез настоящата обществена поръчка се цели обезпечаването на реализацията на 8
събития от Календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г., чрез организирането на 41 прояви, подробно описани в техническата
спецификация.
5. Специфични изисквания.
В случаите, в които прояви по различни проекти се провеждат по едно и също време
и на едно и също място (проява 3 от събитие III и проява 1 от събитие V), изпълнителят
трябва да осигури отделна отчетност на дейностите на всяко от събитията.

