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 12.03.2010 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:
В т.6.3.1 от Техническата спецификация, отнасяща се до основните експерти е
записано като минимално изискване всички основни експерти много добре да
познават изискванията за прилагане на СФ и в частност на ЕФРР. В резултат н на
изложеното, Ви моля да отговорите на въпроса, как следва да се докаже наличието
на много добри познания на експертите, относно изискванията за прилагане на
СФ и в частност на ЕФРР?
Отговор 1
Съгласно т. III 2.3) от Обявлението и т.6.3.1 от Техническата спецификация, за
доказване на професионалния си опит, квалификация и умения участникът
представя автобиографии на основните експерти – членове на консултантския екип по
образеца, предоставен от Възложителя. Към автобиографиите се прилагат:
• копия от дипломи за завършено висше образование с образователна степен
магистър/бакалавър;
• документи за допълнителна професионална квалификация
• копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански и/или
трудови договори, доказващи посочените в автобиографиите обстоятелства;

Въпрос 2
В т.6.3.1 от Техническата спецификация, отнасяща се до основните експерти е
записано „всички основни експерти следва да притежават магистърска или
бакалавърска степен, съответстваща в най-голяма степен на предмета на
възлаганата поръчка”. Моля уточнете, какво следва да се разбира под
магистърска или бакалавърска степен, съответстваща в най-голяма степен на
предмета на възлаганата обществена поръчка?
Отговор на въпрос 2
Съгласно отговор 1

Въпрос 3
В случай, че един от основните експерти е управител на дружеството, подаващо
оферта за участие, като същия има 5 години опит относим към предмета на
поръчката, придобит посредством участие като ръководител на екип в други , как
следва да се докаже факта на наличие на 5 годишен стаж?
Отговор на въпрос 3
Съгласно отговор 1
Въпрос 4
В т.6.5 от Техническата спецификация е записано, че за доказване на минимални
изисквания за технически възможности и квалификация, участникът трябва да
представи списък на основните договори за услуги, сходни с обекта на настоящата
обществена поръчка и изпълнени през последните три години, както и списък на
изпълнени от участника или експертния му състав договори за услуги, сходни с
обекта на настоящата обществена поръчка. От друга страна, в т. III 2.3 от
Обявлението е записано, като изискуеми документи и информация за доказване на
техническите възможности, представянето единствено на списък на основните
договори за услуги, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка,
изпълнение през последните три години. В резултат на гореизложеното Ви моля
да отговорите на въпроса :следва ли да се представя посочения в техническата
спецификация списък на изпълнени от участника или експертния му състав
договори за услуги, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка, като в
случай на положителен отговор да се уточни и неговото съдържание и периода, за
който се отнася?
Отговор на въпрос 4
Съгласно т. III 2.3) от Обявлението, Възложителят е определил изискуемите документи
и информация:
 Списък на основните договори за услуги, сходни с обекта на настоящата
обществена поръчка, изпълнени през последните три години (2007, 2008 и 2009
г.), включително стойностите, датите и получателите – оригинал;
 Препоръки за добро изпълнение на договорите от възложителите. Тези
препоръки следва да съдържат стойността, предмета на договора, както и
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информация за това изпълнен ли е договора професионално и в
съответствие с нормативните изисквания.

Въпрос 5
Във връзка с предходно поставени въпроси и дадени по тях отговори, следва да се
разбира, че двете пресконференции ще се приемат като Дейност 4, съгласно
проекта на договор?
Отговор на въпрос 5
Виж отговор на въпрос 10 от 26.02.2010г.
Въпрос 6
В т. III 2.2 от Обявлението за участие за доказване на икономически и финансови
възможности е изискано представянето на заверени копия от годишните
финансови отчети за 2007, 2009 и 2009г. Моля да уточните дали е необходимо
представянето на всички съставни части на финансовите отчети или е
достатъчно представянето на баланса и отчета на приходите и разходите?
Отговор на въпрос 6
Съгласно т. III 2.2 от Обявлението, Възложителят е посочил изискуемите документи за
икономически и финансови възможности на участниците в.т.ч Заверени копия от
годишните финансови отчети за 2007, 2008 и 2009 г., или в зависимост от датата на
която е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за
счетоводството.
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