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 12.02.2010 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 случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
респ. няма печат, ще се приемат ли за валидни документите, които са от името на
обединението да са само с подпис на представляващия и без свеж печат?
Отговор 1: Когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице ще се приемат за валидни документите, които са от името на
обединението само с подпис на представляващия и без свеж печат, но в този случай е
задължително да се представи договора за учредяване на обединението, от който следва
да е видно кое е лицето имащо право да представлява съдружниците в обединението в
отношенията им с възложителя. В случай, че обединението ще се представлява от
упълномощено лице, следва да бъде представено и пълномощно на лицето,
представляващо обединението съгласно договора.

Въпрос 2: Във връзка с Въпрос 1 и т. ІХ от Указание за подготовка на офертите,
моля, уточнете, в случай, че участникът е обединение на юридически лица, от кого
трябва да са подписите и печатите по оригиналите и заверените копия на документи на
отделните партньори:
а) печат и подпис на управителя/ представляващия съответното дружествопартньор;
б) подпис на представляващия обединението;
Отговор 2: Подписите и печатите по оригиналите и заверените копия на
документи, приложени в представената оферта от участник в процедурата следва да
бъдат от представляващия обединението. В случай, че участникът е обединение на
юридически лица е задължително да представи копие от договора за учредяване на
обединението, от който следва да е видно кое е лицето имащо право да представлява
съдружниците в обединението в отношенията им с възложителя. В случай, че
обединението ще се представлява от упълномощено лице, следва да бъде представено и
пълномощно на лицето, представляващо обединението съгласно договора.

Въпрос 3: В случай, че участникът е обединение на юридически лица, в
качеството си на какви представителите на съответните дружества попълват
декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП по
Приложение №11:
а) в качеството си на управители/ представители на съответните юридически
лица, членове на управителния орган на участника;
б) в качеството си членове на управителния орган на участника, т.е. в
обединението;
в) поотделно - и в качеството си на управители на съответните юридически лица,
и в качеството си членове на управителния орган на обединението?
Отговор 3: Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и
ал. 5 от ЗОП по Приложение №11, се представя:
1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
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3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал.
1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. във всички останали случаи - от лицата, които представляват кандидата или
участника.
7.Декларацията се представя от всеки член на управителен или контролен орган, както
и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник

Въпрос 4: Вземайки под внимание от една страна, че образецът за Приложение
№11 е един и не може да се променя, а от друга страна, че текстът от 2-ра подточка на
т.1 от „Подготовка на предложението (офертата) на участника”, гласи: „Декларации в
частта относно чл. 47, ал. 1, т.1, ал. 2, т. 2 от ЗОП попълва всеки от управителите
или от членовете на управителните органи на кандидатите”, как и какъв образец
трябва да се използва от така посочените лица-декларатори?
Отговор 4: Образец на декларация - Приложение №11 от документацията по
настоящата открита процедура се представя от всички, съгласно отговора на
предходния въпрос.

Въпрос 5: Текстът от последната подточка на т.1 от „Подготовка на
предложението (офертата) на участника”, а именно: „Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението” предполага ли дублиране на
документите, посочени в т. 4, 5, 6 и 7 на указание VІІІ от „Указание за подготовка на
офертите” – т.е. посочените документи да се подават ли както от името на
обединението-участник, така и от името на съответното юридическо лице, включено в
обединението или е достатъчно да се представят документи с обобщена информация и
декларация от обединението?
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Отговор 5: Съгласно изискванията на възложителя и съгласно чл. 56, ал.3 от
ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението

Въпрос 6: Съгласно т.6.3 от Техническата спецификация „За да се счита
договор за приемлив, участникът следва да е изпълнил поне 40% от дейностите по
проекта”.
На каква база се определя съотношението за изпълнени дейности, в случай че
обхватът/количествата на видовете дейности не е право пропорционално на
стойностите в лева, т.е. може да са изпълнени повече на брой (или по обхват) дейности,
които са с по-ниска стойност от една-единствена комплексна, която е по-скъпа?
Отговор 6: За да се счита договор за приемлив, участникът следва да е изпълнил
поне 40% от дейностите по проекта.

Въпрос 7: На етап подаване на оферта необходимо ли е да се представят
конкретни творчески предложения – идеен проект, визуализации и текстови сценарии
за рекламните видеоклипове?
Отговор 7: Възложителят няма такова изискване.

Въпрос 8: В Приложение 4, т. 6.3. подточка Б) изисква прилагането на
"Референции и заверени копия от договорите по т.А", докато в Приложение 6 , т. 4.2.
изискването гласи: "Референции и/или заверени копия от договорите". Кое от 2-те
изисквания следва да се спази, имайки се пред вид, че предоставянето на копия от
договорите и упоменаването на тяхната цена е в разрез с търговската тайна?
Отговор 8: Участниците в процедурата следва да представят заверени копия от
договорите и референции съгласно приложения списък на договори изпълнени от
участника и съгласно изискванията на Възложителя, разписани в обявлението за
поръчка (Приложение 1) и Техническата спецификация (Приложение 4) от
документацията по настоящата процедура.
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Членовете на комисията, преди да пристъпят към отваряне на офертите
подписват декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 35, ал.1 и
ал.2 от ЗОП

Въпрос 9: Има ли определен минимум брой договори, които следва да бъдат
приложени като доказателство?
Отговор 9: Съгласно Раздел III от „Обявление за поръчка” (Приложение 1 от
документацията по настоящата процедура), III .2.3) Технически възможности,
участниците следва да представят референции и заверени копия от договорите по
представения списък на договори, изпълнени от участника през предходните три
години(2007, 2008, 2009), които да покриват минимум две от посочените области,
съгласно заложените изисквания по обособени позиции.

Въпрос 10: Има ли конкретни периоди за излъчването на всеки един от
минимум 6 - те клипа?
Отговор 10: Съгласно Техническата спецификация (Приложение 4) от
документацията по настоящата процедура, т 4.2 Конкретни дейности, Компонент 1:
„Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове с цел популяризиране на
ОПРР”, е заложено, че изпълнителя ще трябва да изготви и концепция за
излъчването на изработените вече видеоклипове със съответното медия
планиране.

Въпрос 11: В техническата спецификация по горната Обществена Поръчка на
стр. 4 т. 2.3 минималният брой на клиповете в прайм тайм е 120 по 6 клипа общо 720
излъчвания общо в 3 телевизии, докато на стр.7 т 4.2 - предпоследния абзац е записано
минимум 120 излъчвания по 6 клипа във всяка една от телевизиите - 3 или общо 2160
излъчвания. Колко са общия минимален брой излъчвания: 720 или 2160?
Отговор 11: Изпълнителят ще има за задача да организира минимум 120
излъчвания в най-гледаното време, за всеки един от изработените минимум шест (6)
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видеоклипа, в поне три (3) ефирни национални телевизии, като всяка една от
телевизиите ще трябва да има поне 2 000 000 зрители.
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