ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Предмет на обществена поръчка:
Избор на изпълнител за организиране на събития по Проект „Кризисен център на
територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов
признак и предоставяне на услуги в него“, Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на
домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма BG 12 “Домашно насилие
и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014.
2. Пълно описание на обекта на поръчката и технически условия за изпълнение на поръчката:
Организация, изготвяне на програма и провеждане на конференция, кръгла маса,
еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура- обичаи и традиции.
Организиране, изготвяне на програма и провеждане на конференция на тема
„Проблеми, свързани с домашното насилие“. Участниците трябва да бъдат представители
(експерти) от дирекция „Социално подпомагане“, Районна прокуратура, Окръжен и/или
Районен съд Русе, специалисти по психиатрия, в т.ч. детско- юношеска и съдебна психиатрия
и гости от други институции. Конференцията трябва да се проведе в няколко модула –
основните човешки права, възможностите за подобряване качеството на живот и повишаване
на гражданската чувствителност, отговорност и ангажираност към лица в риск, негативни
социални явления, защита срещу домашно насилие и др. – месец юни 2016г. (с допълнително
уточняване на датата).
Организиране, изготвяне на програма и провеждане на кръгла маса с цел превенция от
отпадане от образователната система и приобщаване на ромските деца, чрез качествени
успешни образователни практики. Участниците трябва да бъдат експерти от сферата на
образователната система, работещи с деца от малцинствени и рискови групи, в т.ч. от ромския
етнос, ромски медиатори, представители на различни институции и заинтересовани среди –
месец септември 2016г. (с допълнително уточняване на датата).
Организиране, изготвяне на програма и провеждане на еднодневна екскурзия до
населено място с отдалеченост до 200км. за деца от различни училища на територията на гр.
Русе, с превес на деца от ромския етнос, като се формира група до 50 човека с образователни
екипи от педагози и консултанти. В рамките на екскурзията да се предвиди среща и
образователна беседа с представители от партньорската мрежа на Партньора по проекта с
акцент върху процесите за борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека
и/или оказващи негативно въздействие на физиологичното и/или психичното здраве и
социално функциониране на личността - месец септември 2016г. (с допълнително
уточняване на датата).
Организиране, изготвяне на програма и провеждане в едно от общинските училища
открит ден на ромската култура – обичаи и традиции. Трябва да се осигури активно участие на
деца от ромския етнос, което е от ключово значение за реализиране на успех в мероприятието
- месец септември 2016г. (с допълнително уточняване на датата).
3. Ориентировъчна стойност на поръчката (с ДДС): ОБЩО: 4 531,55 лв.
За конференцията – 801,87 лв.
За кръглата маса – 801,87 лв.
За еднодневната екскурзия – 2 243,28лв. от които: транспортни разходи - 1294,73лв.;
входни такси - 528,06лв.; командировъчни на придружаващи педагози - 78,23 лв.; храна 342,26 лв.
За открит ден на ромската култура – обичаи и традиции - 684,53 лв.
4. Срок за изпълнение: до приключване работата по Проект „Кризисен център на територията
на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и
предоставяне на услуги в него“ на община Русе, финансиран по Програма BG 12 “Домашно
насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм
2009-2014. - 31.03.2017 г.

5. Изисквания към кандидатите:
1) Екипът на кандидата да има доказан опит в организацията на дейности по
информация и публичност, в т.ч. организация и провеждане на конференции, кръгли маси и
кампании по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. През последните 3
(три) години да са организирали минимум 1 (едно) подобно събитие.
Изисквани доказателства: Списък и описание на организираните събития, включително
тема, обхват и стойност на събитието.
2) Кандидатите трябва да разполагат със следните експерти:
 Експерт „Методика и организация на превантивни програми и кампании“
Професионален опит:
 най-малко 3 (три) години общ професионален опит/трудов стаж в публичния или
частния сектор.
 Експерт „Превенция на рисковото поведение сред уязвими групи“.
Професионален опит:
 най-малко 2 (две) години общ професионален опит/трудов стаж в публичния или
частния сектор.
 Експерт „Логистика, програма и организация на превантивни събития“
Професионален опит:
 най-малко 2 (две) години общ професионален опит/трудов стаж в публичния или
частния сектор.
Изисквани доказателства: 1. Автобиографии на експертите по стандарт Europass.
6. Начин на плащане: По банков път с фактура - след приключване на всяко събитие при
представен отчет, придружен с доказателствен материал и двустранно подписан приемопредавателен протокол.
В описателната частна всеки документ следва да се впише следния текст: ”Разходът е
по проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и
насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, договор за
безвъзмездна финансова помощ № 812108-59 от 18.08.2015 год., BG 12, НФМ 2009 -2014.
7. Изисквания за качество: Всички дейности да бъдат провеждани своевременно в
съответствие с определените дати на събитията, съгласно изисканите количествени и
качествени показатели.
8. Критерий за оценка: Най - ниска предлагана цена.

