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:
„Сключване на рамково споразумение за логистично и техническо обезпечаване на
конференции, информационни кампании, срещи и други мероприятия, касаещи
реализацията на ОПРР и текущата работа по нея”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили въпроси (до 12.07.2010 г.) по открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за
логистично и техническо обезпечаване на конференции, информационни кампании,
срещи и други мероприятия, касаещи реализацията на ОПРР и текущата работа по нея”,
правим следните уточнения:

Въпрос 1: Съгласно документацията за участие, кандидатът следва да докаже
техническия си опит с копия на референции от изпълнени договори, сходни с предмета
на поръчката – моля да уточните дали прилагане на копия от договори за такива услуги
ще бъдат приети от Възложителя?

Отговор 1: Съгласно Обявлението за настоящата обществена поръчка и Приложение
№5 от документацията, за доказване на минимални изисквания за технически
възможности и квалификация, участникът следва да представи препоръки за добро
изпълнение на събитията, представени в списъка с договори. Тези препоръки следва да
съдържат стойността, предмета на договора, както и информация за това изпълнен ли е
договора професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Въпрос 2: Необходимо ли е всички фирми в консорциума да притежават тур
операторски лиценз?

Отговор 2: Съгласно Приложение №5 от документацията за настоящата обществена
поръчка, І. Подготовка на офертата, т. 11 Когато участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от
ЗОП и т. 6 от Указанията се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.

Въпрос 3: Трябва ли всяка фирма в обединението да докаже положителен финансов
резултат за последните три години или това изискване важи за консорциума като цяло?

Отговор 3: Съгласно отговора на предходния въпрос.

Въпрос 4: В техническата спесификация сте описали наем на зали в обществени зони читалища ,общински сгради, областни управи и др., а в `ценово предложение логистика
- ` приложение 7,в позиция 1 се предвижда да отразим предлаганата цена в таблична
форма - МАКСИМАЛНА ЦЕНА СЪБИТИЯ ДО..............Без ДДС за 3 и 4 звезди
хотели?

Отговор 4: Учасниците следва да предложат цена за 3 и 4 звезди хотели.

Въпрос 5: В т. 22 от „Указания към участниците за подготовка на офертите” се посочва
редът за подаване на офертата и ценовото предложение.
Моля да уточните в случай, че кандидатът има намерение да кандидатства за
повече от една обособена позиция, дали трябва да се изготвят отделни технически
задания, съответно отделни ценови оферти.

Отговор 5: Участниците следва сами да преценят как да оформят предложенията си,
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така че да става ясно за кои обособени позиции се отнася техническата оферта.
Ценовите предложения следва да бъдат подадени за всяка обособена позиция в
отделни запечатани, непрозрачни пликове обозначени с надпис “Предлагана цена”, за
съответната обособена позиция .

Въпрос 6: Моля да уточните изрично, ако е необходимо изготвянето на отделни
технически задания, съответно отделни ценови оферти, дали те трябва да се подават
като отделни оферти, съгласно изискванията на т. 22 или следва да бъдат
окомплектовани в един общ плик, съдържащ пликове с техническите предложения и
съответните ценови оферти?

Отговор 6: Съгласно изискванията на т. 22 от Приложение №5 и съгласно отговора на
предходния въпрос.
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