3


file_0.wmf









file_1.png



file_2.wmf

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А

За участие в процедура за услуга - осигуряване на хотелско настаняване и храна за обучителни семинари, конференция и пресконференции  в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.




I.ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Сдружение		„Екосвят Родопи“ - Смолян 
Адрес: 		гр. Смолян 4700, улица „Кольо Фичето” № 4
Лице за контакт: 	Лидия Арсова – Председател на УС
Телефон: 		0878775919
Уеб-страница, на които е публикувана поканата:  http://ngogrants.ecorodopi.eu" http://ngogrants.ecorodopi.eu – „Актуално”



II. ОБЕКТ НА  ПОРЪЧКАТА

Услуги

IIІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ
Осигуряване на хотелско настаняване и храна за обучителни семинари, конференция и пресконференции  в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”. 
Извършването на услугата трябва да включва следните дейности: 
	Настаняване в хотел 3 звезди, закуска, обяд и вечеря за провеждане на семинари;

Настаняване в хотел 3 звезди с включена закуска за нуждите на конференция;
Осигуряване на кафе пауза (кафе, мин. вода и сладки) за конференция и пресконференции
Специфични изисквания:
	1. Категория на  хотела – 3 звезди;
             2. Достъп до хотела и ресторанта за хора с увреждания;
             3. Гарантирано качество на храната и обслужването в съответствие с българските стандарти и законодателство;
             4. Възможност за вегетарианско меню и осигуряване на храна в съответствие със специфични изисквания на участниците;
             5. Осигурена зала за провеждане на семинари с капацитет 20 участника;
ІV. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ
1. Общ брой на участващите в семинарите – 162 обучаеми в 9 /девет/ 5-дневни семинара с по 18 участника – или общо по 648 нощувки със закуска, обеди и вечери;
2. Брой на настанените за една нощувка със закуска – 20;
3. Общ брой на кафе-паузи - 80
V. ПРОГНОЗИРАНА СТОЙНОСТ

Обща прогнозна стойност 29684,70 лв. (Двадесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и четири  лева 70 ст.) с включено ДДС 

VІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Област Смолян

VІІ. СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА

До м. януари 2015 година по предоставен от Възложителя график.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Изисквания към кандидата
1. В процедурата за избор за възлагане може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените в документацията за участие изисквания.

2. Кандидатът следва да е реализирал оборот от предоставени хотелиерски и ресторантьорски услуги за предходните 2013 г. в размер на минимум 10 000 (десет хиляди) лева с включено ДДС. Кандидатът следва да е реализирал оборот и през 2014 година.

IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Най-ниска предложена цена.

X. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30.06.2014 г., 17:00 ч.

Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян, гр. Смолян 4700, бул. „България” № 5 /сградата на Младежки дом/, от упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до изтичане на обявения срок. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.

XІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30.06.2014 г., 17:00 ч.

Дата на публикуване на поканата: 22.06.2014 г.
(ден, месец, година)










ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	
инж. Лидия Арсова
Председател на УС
Сдружение „Екосвят Родопи” - Смолян


