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 13.07.2010 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: Според указания към участниците всеки участник следва да представи
„копие на удостоверение от регистрация за туроператорска или туристическа дейност”.
Моля да уточните дали в случай на обединение изискването се отнася до всеки
участник в обединението или до обединението като цяло?

Отговор 1: Виж отговора на Въпрос 2 от Отговори на въпросите зададени до
12.07.2010 г.

Въпрос 2: Според указания към участниците участникът следва да представи
„Нотариално заверено копие на застрахователна полица или еквивалентен документ”.

Моля да уточните:


За каква застрахователна полица става въпрос – застраховка „Отговорност на
туроператора” или друга,



Какво с еима предвид под еквивалентен документ и



Дали в случай на обединение изискването се отнася до всеки участник в
обединението или до обединението като цяло?

Отговор 2: Участниците следва да представят Нотариално заверено копие на
застрахователна полица - застраховка „Отговорност на туроператора”. Еквивалентен
документ, следва да бъде представен от чуждестранни Юридически лица съгласно
разпоредбите на чл. 17, ал. 5 от Закона за туризма. Изискването се отнася до всеки
участник в обединението.

Въпрос 3: Според Указания към участниците офертата на всеки участник следва да
съдържа „нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато
не е подписана от законния представител )”. Може ли в случай на обединение
участникът да не представи такова пълномощно ако лицето, представляващо
обединението, е изрично упоменато в учредителния акт на обединението и функциите
му са изрично определени в същия документ?

Отговор 3: Да допустимо е, ако лицето, представляващо обединението, е изрично
упоменато в учредителния акт на обединението.

Въпрос 4: Следва ли участникът да представи като част от офертата Договор за услуга
и Рамково споразумение, представени като образци в документацията за обществена
поръчка и ако да – то следва ли те да бъдат попълнени или е достатъчно само да бъдат
подписани и подпечатани?
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Отговор 4: Достатъчно е Договор за услуга и Рамково споразумение да бъдат само
подписани и подпечатани.

Въпрос 5.В указания към участниците е дадена противоречива информация относно
документа за създаване на обединение, като първоначално се казва, че „когато участник
в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и
оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено
обединението”. Впоследствие при изброяване на документите, които следва да съдържа
офертата, става дума единствено за „нотариално заверен учредителен акт на
обединението (ако е приложимо)”
Моля да уточните задължително ли е документът за създаване на обединение да бъде
нотариално заверен и в какви случаи е приложим?

Отговор 5: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на
документа, с който е създадено обединението

Въпрос 6: Според Указанията към участниците Списъкът с основните експерти
членове на консултантския екип, техните автобиографии и придружаващи документи,
доказващи квалификацията на експертите са част от Доказателствата за технически
възможности и квалификация на участниците, които в случай на обединение, което не
е юридическо лице, следва да се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението. Допустимо ли е тези документи да бъдат представени от
името на участника като цяло?

Отговор 6: В съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП, следва да се
представят от всеки участник, като на минималните изисквания следва да отговаря
обединението като цяло.
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Въпрос 7: Следва ли участникът да представи график за изпълнение на дейностите или
графикът ще бъде уточнен в процеса на изпълнение на поръчката?

Отговор 7: В документацията по настоящата обществена поръчка няма заложено
изискване на този етап участниците да представят график за изпълнение на дейностите.

Въпрос 8: Възложителят предвижда ли индикативен/минимален брой дни за участие на
експертите в изпълнението на обществената поръчка?

Отговор 8: Екипите на избраните изпълнители в настоящата открита процедура, следва
да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на рамковото споразумение.

Въпрос 9: В документацията е дадена противоречива информация относно обема на
поръчката. В указания към участниците се казва, че „участниците са задължени да
подадат офертата за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от
нея”. По нататък е отбелязано, че „върху плика на офертата участникът посочва
……..обекта на обществената поръчка, за която кандидатства, а когато офертата е за
самостоятелно обособени позиции-и за кои позиции се отнася”. Според Техническата
спецификация „Участниците в процедурата имат възможност да подават оферти по
повече от една обособена позиция”. Моля да уточните дали участникът следва да
кандидатства за цялата обществена поръчка или може да кандидатства за една или
няколко обособени позиции?

Отговор 9: Участниците в настоящата открита процедура имат възможност да подават
оферти по повече от една обособена позиция.

Въпрос 10: В раздел V „Сключване на рамково споразумение и договор за възлагане на
поръчката” от УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
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– Приложение 5 от документацията за участие, възложителят е посочил в ал.3, че за
избиране на изпълнител на конкретен договор възложителя отправя писмена покана до
всички страни по рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде
сключен, като посочва конкретните параметри на събитието/а, което следва да бъде
организирано, но не е посочил критериите по които ще бъде избран конкретния
изпълнител за даденото събитие.
Моля да разясните: какво трябва да съдържа офертата на изпълнителя, по какъв начин
и по какви критерии ще бъде избран за всяко конкретно събитие даден изпълнител от
тези, сключили рамково споразумение?

Отговор 10: Критериите, по които ще бъде избиран даден изпълнител от тези,
сключили рамково споразумение за всяко предстоящо конкретно събитие, ще бъдат
уточнени във всяка една писмена покана, която възложителят ще отправя до
изпълнителите в споразумението, в съответствие от спецификата и характера на
съответното събитие.

Въпрос 11: В специалната част на УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ – приложение 5 от документацията за участие,
възложителят е посочил в Минималните изисквания за технически възможности, че
участникът трябва да предложи персонал от минимум 7 (седем ) експерта за
изпълнението на всяка обособена позиция, за която кандидатства.
Моля да дадете разяснение, това означава ли, че когато участникът участва за цялата
поръчка е необходимо да представи 7 списъка с екипи по седемте обособени позиции, с
7 експерта т.е. общо 49 експерта за изпълнение на поръчката или трябва да представи
само един списък с екип от 7 седем експерта.
Ако е необходимо да се представят седем отделни списъка с по 7 експерти за отделните
обособени позиции, възможно ли е някои от експертите в отделните списъци да са един
и същи?
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Отговор 11: Участникът трябва да предложи персонал от минимум 7 (седем ) експерта
за изпълнението на всяка обособена позиция, за която кандидатства. Не е допустимо
експертите за отделните обособени позиции в отделните списъци да се припокриват.

Въпрос 12: В техническата спецификация, точка V от изискванията към изпълнителя,
подточка 5.3 – Експертен екип – се посочва, че „участникът следва да предложи
персонал от минимум седем експерта за изпълнението на всяка обособена позиция, за
която кандидатства ”. Моля да поясните при положение, че организацията кандидатства
за цялата поръчка, допустимо ли е експертите да се припокриват (напълно, частично),
т.е. посоченият експертен екип да обслужва задачите по повече от 1 обособена позиция
или е необходимо да се

приложат автобиографиите и прилежащите документи,

доказващи образование и професионален опит на минимум 49 индивидуални експерти
(7 обособени позиции х 7 експерта).

Отговор 12: В съответствие с отговора на предходния въпрос.
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