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процедурата

a

РАЗВИТИЕ НА

с финансовата

на Европейския

подкрепа

социален

фонд

чл,2, ал,7 от пмс
Публично съобlцение за ценови предложения по реда на

N9

160/0,t.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗД НДБИРДНЕ НД ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

догоВоР зд БЕзВъзМЕздНА ФИНАНсоВА поМоЩ:

BGO5M9OP001-1003-1 175-

с01

ндимЕновдниЕ нд проЕктд:

,,Създаване

на условия за траЙна заетост

на

и информационните услуги"
безработни младежи до 29 год, в сферата на рекламата

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРОДИЗАЙН ЬЪЛГДРИЯ ЕООД
публично
На основание чл. 2, ал.7 от ПМG Ns 160/01.07.2о16 г. оповестява

по
на
"Услуга
съобщение за набиране на ценови предложения за предоGтавяне

организацияиУправлениенапроекта..дВеобособенипозиции:
Обособена позиция 1: Счетоводител на проекта
Обособена позиция 2: Координатор на проекта

оБосоБЕнАлoзицдrLL

Описание на услугата
трайна заетост на
във връзка с изпълнение на проект ,,създаване на условия за
и информационните услуги" по
безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата
за безвъзмездна финансова помоlл Ns BGO5M$QP001-1 ,003_,1 175-с0,1

1.

,

договор

на човешките ресурси 2014,2020",
финансиран от Оперативна програма ,,Развитие
социален фонд и за постигане
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
на целите на проекта е необходимо да бъде избран:

""loY::""":_:"]]];JJ,J"]"1,,,"

---------------------

на условuя за mрайна
2075", проекm
"Съзdаване
Процеdура BGOilMI}POI1-1.003 ,,Ново рабоmно мясmо
сфераmа на реклqмоmа u uнфорМацlJоннumе услуеu",
заеmосm на безробоmнч млаdежч dо 29 zоО. в
оm Операmuвна проерама ,,Развumuе на

dоzовор N9 вGO5мцорOо1-1.0оз-1175-с01, фuнансuран
съюз чрез Европейскuя соцчален фонd
човецlкlJmе pecypcu", съфuнансuрана оm Европейскuя
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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален
фонд

за изпълнение на следните задължения.

-

Участва в заседанията на Екипа п0 организации и управление на проекта;

Подпомага ръководителят

на проекта при управлението на

финансовите

ресурси и счетоводната отчетност на проекта;

- Следи 3а
-

-

ра3плащанията при изпълнението на дейноотите
осчетоводява текущите разходи;

по flpoekTa

и

ОбработвЁ първичните счетовсдни документи;
Изготвя искания за плащане към УО и финансOви отчети;

Осигурява съответствие на счетоводната система (достатъчна аналитичност)
на бенефициента с изискванията по договора
ОСИГУРЯва Ёдитна пътека за проверка на иапълнението на дейностите.

Съдейства на външните изпълнители

в

получаването на необходимата им

фирмена информация за изпълнение на техните задължения

място на изпълнение
Гр. София

Срок на заетост

flo датата на верифициране на разходите по договор за безвъзмездна финансова
помощ Ns BGO5M9OP001 -1.003-1 1 75-С01
Индикативна часова заетост - З60 работни часа.

Прогнозна стойност на възнаграждението
Обща сума, 2 160 лева при отработени 360 часа.
3а кандидати, юридически лица - сумата е без Щ!С.
3а кандидати, физически лица - възложителят ще изплати всички дължими
осИгурителни вноски и данъци за сметка на работодателя върху отработеното
възнагрil{цение
2. Изисквания към кандидатите
-- www.eufunds.bq
ПРОЦеdУРа BGO5M9OP001,1,003,,HoBo
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р;lзвитиЕ нА
чOýЕшкитЕ рЕсурси

рабоmно мясmо 2015", проекm ,,Съзdавqне на условuя за mрайна

На безрабоmнu млаdежu dо 29 zоd, в сфераmа на рекламаmа u uнформацlJоннumе услуеLl",
dОеОВОР N9 ВGO5М9ОР001-1.003-1775-СО1-, фuнансчран оm Операmuвнq про2рама ,,Развumuе но
ЗОеmаСm

ЧОвешlКumе pecypcu", съфuнансчрана оm Европейскuя съюз чрез Европейскuя соцuален фонd
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процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

мuнuмалнч uзuскванuя
- магистърска степен, специалност "счетоводство и контрол" или
релевантна
и

кономическа специал ност

- Опит в управлението на проекти иlили бюджети

Допълнumелнч uзuскванuя, счumанч за преOuмсmво
- Работа със счетоводен продукт "ТЕМРО" или еквивалент
- Работа със софтуерен продукт,,микроинвест

Тр3 Про" или еквивалент

- Познаване на съществуващата националнаи европейска нормативна база, касаеща
изпълнението на проекта
- Познаване на всички насоки, указания, ръководства и правила на ОП,,Развитие на

свързани с финансовото управление на проекта
- Умения за работа с платформата ИСУН 2020
ЧОВеШКИТе РеСУрсИ 2О14-2О2О",

оБосоБЕНА ПоЗИЦИЯ

2:

Описание на услугата
във връзка с изпълнение на проект ,,създаване на условия за трайна заетост на
безработни младежи до 29 год. в сферата на рекламата и информационните услуги" по
1.

за

безвъзмездна финансова помощ Ns BGO5M9OP001-1 .00З-1 175_co,1
финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2о14-2О2О",

договор

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и за постигане
на целите на проекта е необходимо да бъде избран:
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА _ 1 БРОЙ
за изпълнение на следните задължения:
а) да съблюдава съществуващата национална

rr.!4
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рАзаитиЕ
нА
чOýЕл,t китЕ рЕсурýи

и европейска нормативна база,

касаеща изпълнението на проекта;
б) да познава и стриктно да следва всички насоки, указания, ръководства и
ПРаВИЛа На ОП ,,Развитие на човешките ресурси 2014-2020" , свързани с изпълнението

проекга;

ПРОЦеdУра ВGO5М9ОР001-1,00З ,,Ново рабоmно мясmо 2075", проекm ,,Съзdавоне на условuя зо mроilна

На безрабоmнu млаdежu dо 29 zоd. в сфераmа на рекламqmа u uнформацuоннumе услуеч",
dОеОВОР N9 ВGO5М9ОР001-1.00З-1175-С01, фчнансчрон оm Операmuвна про2рQмо ,,РазвtJmuе на

ЗаеmОСm

човешКumе pecypclJ", съфuнансчрано оm Европейскuя съюз чрез Европейскuя соцuален фонd

,
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ПРОЦедуРата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

да координира работата на Екипа с цел точното и навременно
осъществяване на дейностите по проекта;
в)

в подготовката и изготвянето на съответната документация;
д) да участва в срещи с ръководството при необходимост от неговото
г)

да участва

съдействие;
е) да съдейства на външните изпълнители в получаването на необходимата им

фирмена информация, необходима им за изпълнение на техните задължения
ж) да участва в изготвяне месечни и междинни отчети, както и финалния отчет

за изпълнение на проекта

място на изпълнение
Гр. София

Срок на заетост
,Що

датата на верифициране на разходите по договор за безвъзмездна финансова

помощ Ns BGO5M9OP001 -1.003-1 1 75-С01
l

Индикативна часова заетост - 360 работни часа.

Прогнозна стойност на възнаграждението
Обща сума, 2 880 лева при отработени 360 часа.
3а кандидати, юридически лица - сумата е без flЩС.
3а кандидати, физически лица

-

възложителят ще изплати всички дължими

осигурителни вноски и данъци за сметка на работодателя върху отработеното

възнагрil(дение
2. Изисквания към кандидатите
- Опит в управлението на проекти, финансирани по оперативни програми

- Познаване на съществуващата национална

и

европейска нормативна база, касаеща

изпълнението на проекта
- Познаване на всички насоки, указания, ръководства и правила на ОП,,Развитие на

човешките ресурси 2О14-2020", свързани с финансовото управление на проекта

-- www,eufunds,bq
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-

--

Процеdуро ВGOsМ9ОР001-1.00З ,,Ново рабоmно мясmо 2015", проекm ,,Съзdаване на условuя за mрайна
lоеmосm на безрабоmнu млоdежч dо 29 еоd. в сфераmq нq рекломаmа u чнформоцчоннumе услуzч",

dоеовор N9 ВGO5М9ОР001-1.003-1175-С01, фuнансчрон оm Операmчвна проzрQмо ,,Развumuе но

човеuJкumе pecypcu", съфчнансчрона оm Европейскuя съюз чрез Европейскuя соцчален фонd
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Процедурата се осъtцествява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
- Умения за работа с платформата

ИСУН 2020

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

Кандидатите

за изпълнение на услугата трябва да представят своите оферти

и

документи на страницата на Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България2020

-

ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури или

на ел. Поща: оffiсе(Фрrоdеsigп.Ьg

Към офертата се прилагат следните документи:

-

Професионална автобиография на физическите лица;
Списък с изпълнени договори;
Други документи по преценка на кандидата.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ
Анета Петрова * ръководител на проекта
Ел. Поща. aneta реtгоча(ФаЬч.Ьq

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО: .10,'10,2016 г.
СРОК 3А ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,, 14.10,2О16

г,

Ръководител на проекта:
Анета Петрова

Процеdура ВGOsМ9ОР001-1,00З ,,Ново рабоmно мясmо 2015", проекm ,,Съзdаване на условuя за mраЙна
заеmосm на безрабоmнч млоdежч dо 29 ео0. в сфераmа на рекламоmа u чнформацuоннчmе услуеч",

0оеовор N9 ВGO5М9ОР001-1.00З-1175-С01,

фчнонсчран оm Операmчвна проерамQ ,,Развчmче нq

човешкчmе pecypctJ", съфчнонсчроно оm Европейскuя съюз чрез Европейскuя соцuален фонd

