РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и
консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР”
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Във връзка с постъпили въпроси до 05.10.2010г.по открита процедура с предмет:
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и
консултиране по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР”, правим
следните уточнения:
Въпрос 1:
На основание чл.29, ал 1 от ЗОП, моля да направите разяснения на документацията за
участие по следния въпрос:
1. Под „услуги сходни с обекта на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги,
свързани с поне две от следните области:
-

Подготовка, изпълнение и /или управление на проекти, включващи обучение на
възрастни

-

Подготовка, изпълнение и /или управление на проекти, включващи обучение на
организации и институции, свързани с управлението/ изпълнението на програми,
финанасирани от Европейските фондове

-

Подготовка, изпълнение и/или управление на проекти насочени към работа с
фондове на ЕС;

-

Подготовка, изпълнение и/или управление на проекти, включващи анализ на
потребностите от обучение и разработване на програми за обучение

Моля за уточнение всеки изпълнен договор за услуги сходни с обекта на
настоящата обществена поръчка ли е необходимо да включва поне две от тези
области или отделните договори трябва да покриват поне две от областите?
Отговор на 1 въпроs
Съгласно раздел III.2.3) от Обявлението за обществена поръчка, технически
възможности, едно от минималните изисквания е: А) Да имат изпълнени през
последните три години (2007, 2008 и 2009 г.) не по-малко от 2 договора за услуги

сходни с обекта на настоящата обществена поръчка, като всеки договор покрива една
от изброените области:
-

Подготовка, изпълнение и /или управление на проекти, включващи обучение на
възрастни

-

Подготовка, изпълнение и /или управление на проекти, включващи обучение на
организации и институции, свързани с управлението/ изпълнението на програми,
финанасирани от Европейските фондове

-

Подготовка, изпълнение и/или управление на проекти насочени към работа с
фондове на ЕС;

-

Подготовка, изпълнение и/или управление на проекти, включващи анализ на
потребностите от обучение и разработване на програми за обучение

Въпрос 2
В Обявлението за обществена поръчка, раздел III.2.3) технически възможности, едно от
минималните изисквания е: Б) Общата стойност на договорите следва да бъде по-малка
от 50% от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
Моля за разяснение техническа грешка ли е допусната и общата стойност на
договорите за услуги сходни с обекта на поръчката е не по-малко от 50% от
прогнозната стойност ли следва да бъде?
Отговор на 2 въпрос
В раздел III.2.3) от Обявлението е допусната техническа грешка. Съгласно т.6.5
«Технически възможности и квалификация» от Техническата спецификация, Б) Общата
стойност на договорите по т. А, следва да бъде не по-малко от 50 % от прогнозната
стойност на настоящата обществена поръчка
Въпрос 3
В раздел IV.2.1) Критерии за възлагане са посочени Показател (П1)Предложена от
участника цена с тежест: 30 и Показател (П2)Стратегия на участника, като част от
техническата оферта за изпълнение на договора с тежест 30.
Моля за разяснение тежестта като точки ли трябва да се разбира? Ако е в
проценти техническа грешка ли е допусната, т.е по 50% ли е тежестта на всеки от
двата показателя или има трети показател?
Отговор на 3 въпрос:
Съгласно Приложение 7 „Методика за оценка на офертите”, като част от
документацията за възлагане на обществена поръчка, са посочени показателите за
оценка както следва:
(П1): Предложена от участника цена = 30 точки максимална стойност.
(П2): Стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение
на договора = 30 точки максимална стойност.
Комплексната оценка (КО) се формира като сума от оценките за всички
показатели в методиката по формулата:
(КО) = (П1) + (П2), където
максималната стойност на (КО) е 60 точки.
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Въпрос 4:
В Техническото задание, т.8. Срок за изпълнение на поръчката Възложителят посочва
максимален период за изпълнение на договора от 24 месеца. Същевременно в
приложение 6 «Указания за подготовка на офертите Възложителят определя срок за
изпълнение на договора от 18 месеца.
Бихте ли уточнили дали срокът за изпълнение е 24 или 18 месеца?
Отговор на 4 въпрос:
Съгласно раздел II.3) от Обявлението и т.8 от Техническата спецификация,
Възложителят е определил срок за изпълнение на договора 24 месеца.

Въпрос 5:
В Техническото задание т.4.2.1, Възложителят посочва като един от очакваните
резултати от изпълнението на договора да бъдат обучени минимум 1500 представители
на бенефициентите.
Бихте ли уточнили дали в бройката обучени лица се включват 336 представители
на бенефициентите, които ще участват в учебните визити или бройката от 1500
обучени лица се отнася само за дейностите свързани с провеждане на обучения в
България?
Отговор на 5 въпрос
В бройката обучени представители на бенефициентите -1500 се включва и броя на
представителите, които ще участват във визитите.
Въпрос 6
Във връзка с публикуваното обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Разработване на специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране
по разработване и изпълнение на проекти по ОПРР”, бихме искали да поясните дали
съществуват юридически или други пречки за участие в процедурата и/или
евентуално последващо изпълнение на поръчката ако кандидатът или членове на
експертния му състав са участвали в разработването на Средносрочния план за
укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР, който е публично
достъпен?
Отговор на 6 въпрос
Не съществуват юридически или други пречки за участие в процедурата.
Въпрос 7
По повод на публикуваната обществена поръчка с предмет: „Разработване на
специфично обучение по операции за бенефициенти и консултиране по разработване и
изпълнение на проекти по ОПРР”, бих искал да попитам следното:
През периода 2001-2006 г. имах удоволствието да работя в МРРБ, първо на
регионално, а после и на централно ниво, като до голяма степен работата ми бе
свързана и с изготвянето на предварителният вариант на ОП "Регионално развитие"
2007-2013 г. В тази връзка, въпросът ми е дали от гледна точка на УО съществуват
някакви юридически съображения относно това да участвам като експерт в оферта на
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потенциален кандидат за изпълнение на въпросната поръчка? Необходимо ми е да
знам, за да не се окажа в неловко положение в последствие, че компрометирам с
участието си определена оферта.
Най-искрено се надявам на ясен, обективен и своевременен отговор.
Отговор на 7 въпрос
Съгласно чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,
лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година
от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или
юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало
длъжността.
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