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 10.02.2010 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: Относно финансовите изисквания за оборот по позиция 2,3,4,5,6,7
тоест оборот не по-малко от 600 000лв сумарно за трите години това означава ли че
ако се участва по всичките позиции без №1 то сумарния оборот от трите години трябва
да е не по – малък от 600 000лв по 6, а именно 3 600 000лв.
Цитирам: „За позиция 2,3,4,5, 6 и 7 не по-малко от 600 000 (шестстотин хиляди)
лева,сумарно за последните три години (2007,2008 и 2009г.), доказан със заверени
копия от Годишните финансови отчети.
В случай, че един участник кандидатства за повече от една обособена позиция
(ЛОТ), то тогава реализираният финансов оборот за последните три години, който
трябва да бъде доказан би следвало да бъде сумарно от всяка една обособена позиция,
за която участникът е подал оферта.”

Отговор 1: Изискването на Възложителя, цитирано по-горе, е че когато
участникът кандидатства за повече от една обособена позиция (ЛОТ), две или повече от
общо 7-те, независимо за колко и кои, то тогава реализираният финансов оборот за
последните три години 2007г., 2008г. и 2009г., който трябва да бъде доказан със
заверени копия от Годишните финансови отчети, би следвало да бъде сумарно от всяка
една обособена позиция, за която участникът подава оферта, съгласно изискването за
всяка позиция.

Въпрос 2: Във връзка с обявените указания за документите, които трябва да
придружават техническата оферта имам следния въпрос:
Каква е същността на информацията за общия оборот, изисквана в
Приложение No 6 т. 3.3 и какво я отличава от годишния финансов отчет или
счетоводния баланс?

Отговор 2: Изискването в Приложение № 6, т. 3.3 цели да покаже на
Възложителя по настоящата открита процедура оборота на услугите по съответните
дейности предмет на настоящата поръчка за предходните три години, а именно: 2007г.,
2008г. и 2009г.
Въпрос 3: В случай, че окончателния финасов отчет и баланс за 2009 г. на една
от фирмите, които участват в обединението не е изготвен до началото на март, може ли
да се представи някакъв друг документ по т. 3.2. от Указанията за подготовка на
офертите?

Отговор 3:
Съгласно изисквана в Приложение No 6 „Указания за подготовка на офертите, т.
3.2, всеки участник в процедурата е длъжен да представи годишния финансов
отчет или счетоводния баланс за 2007г., 2008г. и 2009 г. Следователно е
недопустимо, участник в обществената поръчка да не представи годишния финансов
отчет или счетоводния баланс за 2007, 2008 и 2009 г.
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