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 и разпространение на рекламни видеоклипове и изработка и
поставяне на билбордове, с цел популяризиране на Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013 г."

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили въпроси (до 04.02.2010 г.) по открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и разпространение на
рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране
на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.", правим следните
уточнения:

Въпрос 1: В Техническата спецификация, т. 6.3. Технически възможности се
изисква практически опит в работа с български или международни институции в
областта на рекламата. Бихте ли разяснили дали имате предвид само държавни
институции или тук се включват и неправителствени организации, агенции и др.?
Отговор 1: Изискването в точка 6.3 - Технически възможности (цитирано погоре,

във

въпроса),

от

Техническата

спецификация

(Приложение

№

4

от

документацията за открита процедура с предмет: "Разработване и разпространение на
рекламни видеоклипове и изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране
на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г." ), а именно:
„Практически опит в работа с български и международни институции в областта на
рекламата”, при употребата на думата „институции”, в конкретния случай се имат
предвид не само държавни институции, а също така неправителствени
организации, агенции, дружества и др.

Въпрос 2: Може ли да участва в тръжната процедура юридическо лице,
отговарящо на всички останали изисквания, включително и финансови възможности с
приходи на дружеството над изискуемите по процедура, като дружеството има помалко от 3 годишна история т.е. отчетни 2008 и 2009 години.
Отговор 2: Съгласно чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП за доказване на икономическото и
финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят може да изиска
от тях да представят информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите
или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в
зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е
започнал дейността си. В тази връзка юридическо лице с описаните по-горе
възможности, отговарящо на всички останали изисквания следва да може да
участва в настоящата открита процедура.
Въпрос 3: Би ли могло описаното в т. 1 (предходния въпрос) ю.л. да участва в
консорциум с друго ю.л., което има 3 и повече годишна отчетна история

Отговор 3: Виж отговора на предходния въпрос.
Ако участникът по процедурата е в консорциум с друго юридическо лице, би
следвало да се вземе предвид, следното изискване в Приложение 5 - Указания към
участниците, от документацията към настоящата процедура, а именно: „Когато
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите (за
подготовка на предложението/офертата на участника) се представят от всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението”
Въпрос 4: Понятието „консорциум” по ЗЗД ли е – Договор за изпълнение на
проекта между ю.л. и има ли изисквания за такъв договор, респективно къде да го
намерим

Отговор 4: Понятието „Консорциум” е използвано съгласно разпоредбите на
Търговския закон. При създаването на консорциум, следва да бъдат спазени
разпоредбите на ТЗ.
В настоящата открита процедура могат да участват обединения на физически и
юридически лица, отговарящи на условията по настоящата процедура.
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