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 26.02.2010 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:
Съгласно т.III 2.2 от Обявлението и т.6.4. от Техническата спецификация под „услуги
сходни с обекта на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги, свързани с
анализи, програмиране или провеждане на обучения по прилагането, управлението
и/или контрол на програми и проекти”
Съгласно т.III 2.3 от Обявлението и т.6.5 от Техническата спецификация под „услуги
сходни с обекта на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги, свързани с
анализи, програмиране или провеждане на обучения по прилагането, управлението
и/или контрол на програми и проекти, съ-финансирани от ЕС, или услуги свързани с
изготвянето на анализи на административния капацитет и потребностите от обучение.
Моля да бъде дадено еднозначно определение за услуги, сходни с обекта на
настоящата поръчка
Отговор 1
Съгласно т.III 2.2 от Обявлението, Възложителят е посочил минималните изисквания
относно икономическо и финансово състояние на участниците по настоящата
обществена поръчка, за последните три години (2007, 2008 и 2009г), като е разписал, че
под „услуги сходни с обекта на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги,

свързани с анализи, програмиране или провеждане на обучения по прилагането,
управлението и/или контрол на програми и проекти”
Съгласно т.III 2.3 от Обявлението, посочените минимални изисквания се отнасят само
за основните експерти, които ще предложи участника по настоящата обществена
поръчка.
Въпрос 2
Съгласно т.III 2.2 от Обявлението, едно от минималните изисквания за икономически и
финансови възможности е участниците „да имат оборот от услуги сходни с обекта на
настоящата обществена поръчка не по-малко от 50% от прогнозната стойност на
настоящата обществена поръчка:
Моля да бъде уточнено за какъв период следва да е натрупан този оборот.

Отговор на въпрос 2
Съгласно т.III 2.2 от Обявлението, е посочено като минимално изискване, участниците
да имат реализиран оборот за всяка една от преходните години (2007, 2008 и 2009г) не
по-малък от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.
50% от реализирания оборот на участника следва да е от услуги, сходни на предмета на
обществената поръчка съответно за всяка една от предходните три години.
Въпрос 3
Съгласно т.III 2.2 от Обявлението и т.6.3. от Техническата спецификация, минимално
изискване към основните експерти е да притежават „професионален опит” не по-малък
от 3 години в подготовката и изпълнението на програми и проекти, съ-финансирани от
фондовете на ЕС или в изготвянето на анализ на нуждите от обучение, оценка на
административния капацитет или опит в разработването и изпълнение на планове и
програми за обучение”
Подобно изискване има и по отношение на Ръководителя на екипа.
А) Моля да уточните дали трите/ петте години опит се отнасят за всяка от
изброените области или за тях като съвкупност, т.е. експертът може да има,
например, шест месеца опит в подготовката и изпълнението на програми и
проекти, две години в изготвянето на анализи на нуждите от обучение, една
година в оценка на административния капацитет и четири месеца в разработване
на планове и програми за обучение?
Б) Моля да уточните дали експертът следва да има опит във всяка една от
изброените области или поне в една от тях?
В) Моля, да уточните какво според Възложителя се включва в понятието,
„Управление на програми и проекти” Ще бъде ли приет като такъв опит работа
по управление на ОП „Регионално развитие” като служител на Управляващия
орган или на Одитния или на Сертифициращия орган?
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Отговор на въпрос 3
А) Съгласно т.III 2.3 от Обявлението и т.6.3. от Техническата спецификация,
експертите, предложени от участника следва да имат опит най-малко 3 години в
една от изброените области.
Б) Виж отговор А)
В) Управление на програми и проекти включва участието на член от екипа на
участника, в подготовката, управлението или изпълнението по подобни програми
и проекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
Възложителят няма да приеме служител на Управляващия орган ОП „Регионално
развитие” или на Одитния или на Сертифициращия орган, представени като членове на
екипа

Въпрос 4
На различни места в документацията, например при определяне на изискванията за
професионален опит на експертите или при определяне на обхвата на услугите, сходни
с обекта на настоящата обществена поръчка, се използва понятието фондове на ЕС”
Моля да бъде уточнено какво според Възложителя се включва в понятието
„фондове на ЕС” за целите на настоящата поръчка – Структурни фондове,
фондове в областта на Общата земеделска политика, предприсъединителни
инструменти, програми на общността, други програми и инициативи на ВС, като
например инструмента Шенген и т.п?
Отговор на въпрос 4
Да. Възложителят включва в понятието „фондове на ЕС” изброените във въпроса
фондове и Европейски инструменти.

Въпрос 5
Съгласно т.VIII 5.2 от Указанията за подготовка на офертите като доказателство за
технически възможности и квалификация се изисква да бъдат представени препоръки
за добро изпълнение на основните договори на кандидата.
Моля да уточните дали на Възложителя ще бъде приемливо представянето на
копия от договорите вместо препоръки за добро изпълнение?
Отговор на въпрос 5
Съгласно т.VIII 5.2 от Указанията за подготовка на офертите и съгласно т.III 2.3 от
Обявлението, Възложителят е посочил какви доказателства следва да представи
участникът в настоящата обществена поръчка.
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Въпрос 6
А) Допустимо ли е предлаганата Организация и методология да бъдат представени
в отделен документ, приложен към техническата оферта, а не като текст по т.3 от
техническата оферта?
Б) Задължително ли е да се спазват описаните в т.3 под-точки на методологията
(включително като имена) или участникът има известна свобода на формата на
представяне методологията като спазва изискванията към елементите на
съдържанието?
Отговор на въпрос 6
А) Съгласно т.VІІ. от Указание за подготовка на офертите, при изготвяне на офертата
всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
Формата на представяне на Организацията и методологията е избор на участника в
настоящата обществена поръчка,
Б) Изпълнителят следва да спазва изискванията към елементите на съдържанието,
представени в Техническата оферта, а формата на представяне е избор на участника.
Въпрос 7
В образеца на Ценовото предложение е записано, че „предложените цени са
определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от
документацията, съгласно техническото задание:
Моля да бъдат пояснени условията за образуване на предлаганата цена от
документацията, съгласно техническото задание?
Отговор на въпрос 7
Възложителят е посочил Очакваните резултати от настоящата обществена поръчка
(т.2.2 от Техническата спецификация), както и Конкретните дейности за постигането
им (т.4.2 от Техническата спецификация). Образуването на цената от участника следва
да е съобразена с посочените по-горе от Възложителя дейности за изпълнение по
договора.
Въпрос 8
Моля да бъде уточнено въз основа на какво ще бъдат определени сроковете по
чл.2.3 и чл.2.5 от проекта на Договор както и дали ще бъдат съобразени с плана за
действие от Техническата оферта на спечелилия участник?
Отговор на въпрос 8
Съгласно т.5.2 и т.9 от Техническата спецификация, срокът на изпълнение ще бъде 4
месеца, считано от датата на двустранно подписване на договора с избрания
изпълнител.
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Въпрос 9
Чл.2.4. от проекта на Договор предвижда предаване на технически и финансови
административни отчети. Тези отчети не фигурират в Техническата спецификация нито
е представен тения формат.
Моля да бъдат дадени повече подробности относно целта и съдържанието на тези
отчети, за да може тяхното изготвяне и подаване да бъде адекватно отразено в
Техническата оферта
Отговор на въпрос 9
При приключване на изпълнението на договора, Изпълнителят подготвя доклад за
изпълнение на конкретните дейности, съгласно чл.2.3. от проекта на договор. Формата
е във свободен стил.
Техническият доклад и Финансовият отчет се представят във връзка с текста на чл.8
ал.2 от проекта на Договор.
Въпрос 10
Чл.2.5 от проекта на Договор предвижда срокове за дейност 4 каквато не съществува в
Техническата спецификация.
Моля да бъде уточнено предвижда ли се Дейност 4 и ако да, каква е тя?
Отговор на въпрос 10
Съгласно т.2.2 от Техническата спецификация, очакваните резултати от изпълнението
на договора са:
 Изготвен Доклад – Анализ на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално
развитие”
 Изготвен Доклад – Анализ на потребностите от обучение на бенефициентите на
ОП”Регионално развитие”
 Актуализирана Програма за обучение на бенефициентите на ОП ‘Регионално
развитие”
 Проведени две пресконференции
Т.е. провеждането на две пресконференции е очакван резултат от изпълнението на
Договора
Въпрос 11
Чл.3 ал.3 от проекта на Договор предвижда „ цената по ал.1 се заплаща както следва:
Акт за плащане”
Моля да бъде уточнено какво представлява актът на плащане?
Отговор на 11
Цитираният формуляр "Акт образец № 1 на МРРБ" се изготвя от Възложителя след
приемане на работата по Договора.
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Въпрос 12
Съгласно чл.8 ал1. от проекта на Договор „мониторингът и оценяването на
изпълнението на договора ще се основава на тримесечни доклади за отчитане на
напредъка по постигането на очакваните резултати и целите на проекта”
Съгласно т.7.3. от Техническата спецификация „мониторингът и оценяването на
изпълнението по договора ще се основава на резултатите от периодични среши за
отчитане на напредъка по постигането на очакваните резултати и целите на проекта”
Моля да бъде уточнено как ще бъде извършван мониторингът и оценяването на
договора, за да бъде адекватно отразен при изготвянето на Техническата оферта
на участниците?
Отговор на въпрос 12
Мониторингът и оценяването на изпълнението на договора ще се основава съгласно
т.7.3 от Техническата спецификация.
Въпрос 13
Съгласно чл.8 ал.2 от проекта на Договор изпълнителят представя окончателните
резултати от работата си с доклад, придружен със съответните материали по чл. 7, ал.
(9) от настоящия договор, в срок не по-късно от 5 (пет) календарни дни преди
изтичането на срока на съответния договор.
Същевременно т.7.3. от Техническата спецификация не специфицира начина на
предоставяне на окончателните резултати.
Моля да уточните изискванията на Възложителя относно начина и формата на
представяне на окончателните резултати, за да бъдат адекватно отразени при
изготвянето на Техническата оферта на участниците.
Отговор на въпрос 13
Съгласно т.2.2 от Техническата спецификация, Възложителят е посочил очакваните
резултати от изпълнението на договора.
Представянето на окончателните резултати се приемат от Възложителя с приемнопредавателен протокол на хартиен носител и електронен носител.
Въпрос 14
Съгласно Техническата спецификация ,в процеса на изпълнение на дейност 1 и 2 от
настоящата поръчка, поне 30% от изследването трябва да се проведе на място”.
А) Моля да потвърдите дали това означава, че се очаква всяка от тези две
дейности да бъдат извършени на място в поне 80 общини в страната?
Б)Моля да бъде уточнено дали Възложителят има изисквания към начина на
подбор на общините или подходът е по преценка на Изпълнителя?
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Отговор на въпрос 14
А) Да. Това означава.
Б) Съгласно т.4.2 от Техническата спецификация, участникът в настоящата обществена
поръчка следва да: „Идентифицира служителите от целевите групи по т.4.1.3 на ниво
община, включително участници в подготовката и изпълнението на договори по ОПРР”
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