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 план за укрепване на капацитета на бенефициентите на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013г. за периода 2010 -2013 г.”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили въпроси (до 08.03.2010 г.) по открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за укрепване на капацитета на
бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. за
периода 2010 -2013 г.”, правим следните уточнения:

Въпрос 1:
Във връзка със участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на
ЗОП - " Разработване на план за укрепване на капацитета на бенефициентите на
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. за периода 2010-2013г., се
обръщам към Вас с молба да ни предоставите официалния превод на английски на
документа, част от документацията за участие, титулуван ""Средносрочен план за
действие за укрепване на капацитета на бенефициентите на Оперативна програма
"Регионално развитие" - Окончателен доклад " Доколкото е възможно този документ да
бъде преведен от наети преводачи, съществува опасност такъв превод да се различава
от официалния. Имайки предвид значението на детайлите при подготовката на толкова
важна оферта, бихме искали да избегнем риска на неясноти при ползване на
неофициални версии на документи. Дълбоко съм убеден, че Вашият превод, като
официален документ, може да бъде предоставен на кандидатите за ползване по избор и
вярвам във Вашият положителен отговор.

Отговор на въпрос 1
Настоящата обществена поръчка се възлага съгласно приложимите правила и принципи
на Закона за обществените поръчки. В тази връзка, съгласно разпоредбите на чл. 28, ал.
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1, т. 8 от ЗОП, възложителят е предоставил на участниците, както образец на офертата,
така и указание за подготовката й; Съгласно чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 56, ал. 4, при
изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия, а именно възложителят в настоящата процедура изисква
офертата да се подава на български език, в случай че участникът в процедура е
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, а не на
английски език.
Въпрос 2
1. Моля да уточните относно списък на основните договори за услуги по т. 5.1 от
Указания за подготовка на офертите, какви услуги ще се считат за сходни с
обекта на настоящата обществена поръчка?
2. Във връзка с предходния въпрос би следвало информация за оборота на
услугите, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка да се отнася за
същия вид услуги. Затова, моля да уточните коя от дефинициите дадени в
обявлението относно услугите сходни с обекта на настоящата обществена
поръчка трябва да се има предвид от кандидата? В частта с минималните
изисквания за финансови и икономически възможности сходните услуги са
дефинирани като: „услуги, свързани с анализи, програмиране или провеждане на
обучение по прилагането, управление и/или контрол на програми и проекти, съфинансирани от ЕС, или услуги свързани с изготвяне на анализи на
административния капацитет и потребностите от обучение”, а в частта с
минимални изисквания относно техническите възможности, т.е. и относно
договорите за извършени услуги, те са дефинирани само като: „услуги, свързани
с анализи, програмиране или провеждане на обучение по прилагането,
управление и/или контрол на програми и проекти”.
Отговор на въпрос 2
Съгласно III 2.3 от Обявлението са разписани минималните изисквания за технически
възможности на участниците а именно: Под „услуги сходни с обекта на настоящата
обществена поръчка” се разбират услуги, свързани с анализи, програмиране ИЛИ
провеждане на обучение по прилагането, управление И/ИЛИ контрол на програми и
проекти, съ-финансирани от ЕС, ИЛИ услуги свързани с изготвяне на анализи на
административния капацитет и потребностите от обучение.
Въпрос 3
Необходимо ли е за участие в процедурата да бъде закупена документацията и
съответно да има приложен документ за закупена документация?
Отговор на въпрос 3
Не, не е необходимо. Възложителят няма изискване за закупуване на документация, от
което следва, че няма изискване и за представяне на документ за закупена такава.
Въпрос 4
Съгласно Приложение 6 Указание за подготовка на офертите, в раздел VIII «Всяка
оферта трябва да съдържа........т. 11 „Проект на договор, парафиран и подпечатан от
участника, без да се посочва цена”.
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Тъй като единствено цената е изрично посочена като информация, която не трябва да се
попълват, моля да поясните дали освен печат и подпис от участника, в договора трябва
да се попълнят всички останали членове и алинеи, в които се искат данни за участника?
Отговор на въпрос 4
Съгласно Приложение 6 Указание за подготовка на офертите, раздел VIII т.11, проектът
на договор следва единствено да бъде парафиран и подпечатан от участника, без да се
посочва цена.
Въпрос 5
В отговор на поставен от участник въпрос сте отговорили , че „Възложителят няма да
приеме служител на УО на ОПРР или на Одитния или Сертифициращия орган,
представени като членове на екипа”
Моля, да поясните дали Възложителя ще приеме като членове на екипа служители
на общинска администрация, назначени на постоянни трудови договори в
съответните общини?
Отговор на въпрос 5
Съгласно разпоредбите на чл. 47, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 3, т. 25, чл.
21 и 22, както и &1, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси, в настоящата процедура не могат да участват участници:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник,
е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Въпрос 6
Моля за Вашето разяснение, във връзка с посоченото в т.III 2.2 от Обявлението за
икономически и финансови възможности: Участниците в настоящата обществена
поръчка трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
А) Да имат реализиран оборот за всяка една от предходните три финансови години
(2007, 2008 и 2009г.) в зависимост от датата, на която е учреден) не по-малък от
прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
Въпрос:
Ще се приеме ли за допустим участник, който е учреден в края на 2008г. и има
нулев оборот за тази година, но през 2009г. има оборот по-голям от прогнозната
стойност на настоящата обществена поръчка?
Оборотът на участника през 2008г. е нулев, тъй като е извършил дейност, която
поради своето естество, а именно сключване на договор за изпълнение на
обществена поръчка , се отразява финансово и счетоводно през следващата
отчетна година. В случай, че участникът не е бил длъжен да подаде нулева
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годишна данъчна декларация за 2008г., това искане за разяснение не би било
необходимо.
Отговор на въпрос 6
В описания случай, участникът е допустим, съгласно т.III 2.2 от Обявлението за
икономически и финансови възможности на участниците в настоящата обществена
поръчка.
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