РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Изх. № ……………………
……………………………

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и
Плевен)», финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161РО001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение,
оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за
изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”, открита с решение № РД-0214-90/22.01.2010.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

В отговор на получени питания от участници в горецитираната процедура, правим
следните уточнения:
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Въпрос

Отговори

Въпрос 1: „Дали изискваното ниво на технически
възможности, посочено в т. III.2.3 от обявлението за
настоящата поръчка, за минимум 3 успешно
приключили договора за изпълнение на проекти,
съфинансирани от фондове на ЕС, се отнася за всеки
един от участниците в случай на обединение, или е
направена печатна грешка? Този въпрос възниква
предвид причините, поради които фирмите сформират
обединение.”

Отговор на Въпрос 1 : Съгласно т. 1 от раздел III.2.3
на обявлението и във връзка с т. 2 от графата с
изискуеми документи от същия раздел, се представя
декларация за изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка и/или проекти,
съфинансирани от фондове на Европейския съюз
или държавния бюджет за предходните 3 години - в
случай на обединение – изискването по т. 1 от
минималните изисквания на раздел III.2.3 на
обявлението, се отнася до всеки от участващите в
обединението.

Въпрос 2: „ Предмета на успешно приключилите
договори за изпълнение на проекти, съфинансирани от
фондовете на ЕС, изисквани като минимално ниво на
технически възможности по т. III.2.3 от обявлението за
настоящата поръчка.”

Отговор на Въпрос 2 : Съгласно т. 1 от раздел III.2.3
на обявлението и във връзка с т. 2 от графата с
изискуеми документи от същия раздел, се представя
декларация за изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка и/или проекти,
съфинансирани от фондове на Европейския съюз
или държавния бюджет за предходните 3 години - в
случай на обединение – изискването по т. 1 от
минималните изисквания на раздел III.2.3 на
обявлението, се отнася до всеки от участващите в
обединението.

Въпрос 3: Моля уточнете годините на приключване на
изпълнение на договори, съфинансирани от фондове на Отговор на Въпрос 3: Съгласно т. 1 от раздел III.2.3
ЕС, изисквани като минимално ниво на технически на обявлението и във връзка с т. 2 от графата с
изискуеми документи от същия раздел, се представя
възможности по т. III.2.3 на обявлението.”
декларация за изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка и/или проекти,
съфинансирани от фондове на Европейския съюз
или държавния бюджет за предходните 3 години ;
Въпрос 4В обявлението за обществена поръчка, част
II.2 е посочено, че като РЕЗУЛТАТ на извършените по Отговор на Въпрос 4: С изпълнение на посочените
отделните етапи дейности, изпълнителят следва да в методологията дейности, следва да се изготвят
шестте групи документации, които са очаквания
представи изготвен пакет от документи както следва:
резултат от изпълнение на настоящата поръчка,
Документация 1: Проучвания за техническото съгласно описанието на обекта на поръчката и
състояние на градския транспорт - подвижния състав изискванията и указанията на възложителя. В
(автобуси и тролейбуси); набиране на информация и методологията следва да се оценява доброто
описание на съществуващата транспортна мрежа на разбиране на задачата, съобарзно това, до
съответния град; проблеми, които могат да се каква степен е налице ясно разписване на
разрешат, чрез подобряване и оптимизиране на дейностите по изготвяне на пакета от докуемнти;
транспортните системи /трафик, намаляване на
задръствания/; изготвяне на анализ и стратегии за
развитие на градския транспорт; актуализиране на
информацията и проучванията за собствеността на
градския транспорт – частни оператори или общински. В
проучването да бъде включено също и разглеждането
на собствеността и състоянието на съпровождащата
инфраструктура
(депа,
контактна
мрежа,
ел.
подхранващи станции за тролейбусния транспорт,
2
спирки и павилиони в които се продават билети);
Документация

2:

Изготвяне

на

проучване

за

осъществимост
и
необходимата
съпътстваща
документация съгласно българското законодателство за
5-те града по два лота. Отчитайки специфичните
проблеми и нужди на всеки град е необходимо
изготвянето на пред-инвестиционно проучване (в т. ч. и
за разширение на съществуващата транспортна мрежа,
за намаляване на трафика и задръстванията);
Документация
3:
Изготвяне
на
финансовоикономически анализ (социално-икономически анализ
за развитието на транспортната система) за проектите
генериращи печалба – за всеки град по отделно;
проучване на пътникопотоците и услугите, чрез които
ще допринесът до печалба на оператортите,
предоставящи услугата (продажбата на билети);
изготвяне на стратегия за управление на трафика и
неговата оптимизация;
Документация 4: Проучвания за държавна помощ –
проучване на конкретните проекти за всеки град,
съгласно българското законодателство;
Документация
5:
Проучване
на
видове
информационни системи, подпомагащи пътниците
/транспортни карти за всеки град, информационни
табла на спирките за градски транспорт/, със
съответната необходима техническа спецификация.
Документация 6: Изготвяне на Формуляр за
кандидатстване
до
ЕК
за
финансиране
на
инвестиционни проекти по Оперативна програма
„Регионално развитие” (ОПРР), приоритетна ос 1.5:
„Системи за устойчив градски транспорт”. Формулярът,
следва да бъде представен в един от следните два
варианта: Вариант 1: - за участие в процедура за
оценка и избор на инвестиционни проекти над 50 млн.
евро. и Вариант 2: - за участие в процедура за оценка и
избор на инвестиционни проекти под 50 млн. евро, в
зависимост от резултатите от извършените проучвания
и вариантните решения.Така описаните РЕЗУЛТАТИ са
посочени като ДЕЙНОСТИ в методологията за оценка
на офертите. Същевременно, в пълното описание на
обекта на поръчката, те фигурират и като ЦЕЛИ на
поръчка.
В тази връзка:
1.1. Моля да уточните как да бъдат тълкувани
гореописаните документации – като ЦЕЛИ, като
РЕЗУЛТАТИ или като ДЕЙНОСТИ.
1.2. При положение, че документациите са
РЕЗУЛТАТИ, моля да уточните, на какво основание
резултатите, които са продукт от същинското
изпълнението на проекта, са посочени като основа
на методологията за оценка при избора на
изпълнител и съответно как ще се извърши
оценяването по тези критерии
Въпрос 5 В обявлението за обществена поръчка е Отговор на Въпрос 5:

Съгласно т. 3 от частта
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„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ” на указанията към
участниците, при противоречие в записите на
отделните документи от документацията, за валидни
1. Ръководител екип;
да се считат записите в документа с по-висок
2. Експерт транспортна политика, планирани и приоритет, като приоритетите на документите са в
прогнозиране на търсенето, икономика на следната последователност:
транспорта;
1. Решение за откриване на процедурата;

посочено изискване за следните ключови експерти:

3. Експерт проектиране
машинна част;

на

електрическа

и 2. Обявление за обществена поръчка;
3. Обявление до ЕС за обществена поръчка;
4. Изисквания и указания за подготовка на офертата;

4. Експерт проектиране на СМР;

5. Техническа спецификация

5. Експерт финансов анализ и държавни помощи
6. Експерт оценка
околната среда

на

въздействието

6. Методика за оценка на офертата;
върху 7. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

8. Образци за участие в процедурата
В пълното описание на обекта на поръчката,
точка IV. 2 Персонал е посочено, че екипът по
Документът с най-висок приоритет е посечен
управление и изпълнение на настоящата поръчка за
кандидатстване по всяка една от обособените позиции на първо място. За изискванията към екипа от
експерти за изпълнение на настоящата поръчка,
следва да включва минимум:
следва да вземете предвид изискванията, посочени в
1. Ръководител на екип (в евентуално съчетание с обявлението. Във връзка с постъпилото запитване,
възложителя ще коригира техническата грешка
позицията на специалист в проекта)
относно разминаванията на текстовете в двата
документа.
2. Експерт Транспортна политика и планиране
3. Експерт Прогнозиране
търсенето

и

моделиране

на

4. Експерт Ръководство на проучвания и обработка
на данни
5. Експерт Проектиране на СМР
6. Експерт Проектиране
машинна част

на

електрическа

и

7. Експерт Икономист по транспорта
8. Експерт Специалист по финанси
9. Експерт по държавни помощи
10. Експерт по околната среда
Предвид разминаването на изискванията към
експертите съгласно обявлението, от една страна и
документацията, от друга, което разминаване е не само
в
количествено
отношение,
но
и
с
оглед
квалификацията на експертите, моля, да уточните
какъв екип от експерти трябва да бъде предоставен
от кандидата.
Отговор на Въпрос 6: Възложителя не е поставил
Въпрос 6 Моля да уточните дали минимално изискване по отношение на вид договорни отношения
изискуемите членове на екипа по управление и на участника с експертите от екипа по изпълнение. В
изпълнение на поръчката следва да се намират в тази връзка, минимално изискуемите членове на
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трудовоправни отношения с участника или могат да
бъдат ангажирани за изпълнението на поръчката и
по друг вид договорно отношение, в т.ч. граждански
договори.

Въпрос 7 В обявлението за обществена поръчка е
посочено, че кандидатът следва да представи
„декларация за изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка и/или проекти,
съфинансирани от фондовете на ЕС или държавния
бюджет за предходните три години.”

екипа по управление и изпълнение на поръчката
могат да се намират както в трудовоправни
отношения с участника, така и могат да бъдат
ангажирани за изпълнението на поръчката и по друг
вид договорно отношение, в т.ч. граждански
договори.

Отговор на Въпрос 7:
Съгласно т. 3 от частта
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ” на указанията към
участниците, при противоречие в записите на
отделните документи от документацията, за валидни
да се считат записите в документа с по-висок
приоритет, като приоритетите на документите са в
следната последователност:

В изисквания и указания към участниците в процедурата 1. Решение за откриване на процедурата;
съгласно документацията е посочено, че кандидата
следва да представи „декларация за изпълнени
2. Обявление за обществена поръчка;
договори, сходни с предмета на настоящата поръчка
и/или проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС
3. Обявление до ЕС за обществена поръчка;
или държавния бюджет за предходните три години,
всеки на стойност минимум 50 000 лева”.
4. Изисквания и указания за подготовка на офертата;
Моля да уточните на кое от изискванията следва да
отговарят кандидатите и в частност има ли 5. Техническа спецификация
изискване за минимална стойност на изпълнените
6. Методика за оценка на офертата;
договори/проекти.
7. Проект на договор за изпълнение на поръчката;
8. Образци за участие в процедурата
Съгласно т. 1 от раздел III.2.3 на обявлението и във
връзка с т. 2 от графата с изискуеми документи от
същия раздел, се представя декларация за
изпълнени договори, сходни с предмета на
настоящата поръчка и/или проекти, съфинансирани
от фондове на Европейския съюз или държавния
бюджет за предходните 3 години - в случай на
обединение – изискването по т. 1 от минималните
изисквания на раздел III.2.3 на обявлението, се
отнася до всеки от участващите в обединението.
Във връзка с постъпилото запитване, възложителя
ще
коригира
техническата
грешка
относно
разминаванията на текстовете в обявлението, с тези
по т. 7.2 от списъка и т. 7, подточка 2 от указанията,
като отпадне изискването, всеки договор да е на
стойност минимум 50 000 лв.
Въпрос 8 В обявлението за обществена поръчка, част
III.2.3 е посочено, че кандидатът следва да представи
„декларация за изпълнени договори, сходни с
предмета на настоящата поръчка и/или проекти, Отговор на Въпрос 8: Съгласно т. 1 от графата с
съфинансирани от фондовете на ЕС или държавния минимални изисквания на раздел III.2.3 на
бюджет за предходните три години”.
обявлението и във връзка с т. 2 от графата с
изискуеми документи от същия раздел, се представя
В част III.2.3 от обявлението, като минимално изисквано декларация за изпълнени договори, сходни с
ниво, е посочено, че кандидатът трябва да има
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„минимум три успешно приключили договора за предмета на настоящата поръчка и/или проекти,
изпълнение
на
проекти,
съфинансирани
от съфинансирани от фондове на Европейския
фондовете на ЕС”.
съюз или държавния бюджет за предходните 3
години, като се изискват минимум 3 успешно
Моля да уточните как да бъде тълкувано приключили договора - в случай на обединение –
изискването по т. 1 от минималните изисквания на
изискването за технически възможности:
раздел III.2.3 на обявлението, се отнася до всеки от
Възложителят не
А) успешно изпълнени три договора, участващите в обединението.
поставя изискване за минимална стойност на
съфинансирани от фондовете на ЕС;
договорите.
Б) успешно изпълнени три договора,
финансирани от фондовете на ЕС или
държавния бюджет;
В) успешно изпълнени три договора, сходни
с предмета на настоящата поръка;
Г) успешно изпълнени три договора, сходни
с
предмета
на
настоящата
поръка,
съфинансирани от ЕС
Д) успешно изпълнени три договора сходни с
предмета
на
настоящата
поръка,
съфинансирани от ЕС или държавния
бюджет;
Е) друго
В случай, че изискването касае подточки А) и Б)
моля да уточните дали сферата на изпълнение на
проекта има значение.
Моля да уточните дали стойността на изпълнените
договори/проекти има значение.
Въпрос 9 По отношение на минималното изискване за
успешно приключили договори за изпълнение на
проекти, съфинансирани от фондове на Европейския
съюз, изрично е уточнено в обявлението, че в случай на
обединение, изискването се отнася до всеки от
членовете на обединението. Това уточнение липсва по
отношение на останалите минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние и за технически
възможности на участниците. В тази връзка, може ли
да се приеме, всички останали минимални
изисквания е достатъчно да се покриват съвкупно
от всички членовете на обединението, като цяло.

Въпрос 10 В обявлението за обществена поръчка, част
II.3 е посочено, че продължителността на поръчката е
10 месеца. В Техническата спецификация, точка 4 –
Крайни резултати и изходни данни, се посочва
завършването на задача 3Б в срок Т + 70, където
приемаме, че Т е началото на изпълнение да договора,

Отговор на Въпрос 9:
Съгласно условията на
възложителя, за доказване на икономически и
финансови възможности, минималното изискване по
т. 1 от раздел III.2.2 на обявлението и минималното
изискване за доказване на технически възможности
на участниците по т. 1 от раздел III.2.3 на
обявлението,
в
случай
на
обединение,
изискванията се отнасят до всеки от участващите в
обединението.
Същевременно
минималните
изисквания на т. 2 от раздел III.2.2 и т. 2 от раздел
III.2.3 на обявлението, в случай на обединение от
физически и/или юридически лица, се отнасят до
обединението като цяло, а не до всеки един от
членовете.

Отговор на Въпрос 10:
Съгласно т. 3 от частта
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ” на указанията към
участниците, при противоречие в записите на
отделните документи от документацията, за валидни
да се считат записите в документа с по-висок
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а както е посочено, 70 са седмици. Имайки предвид приоритет, като приоритетите на документите са в
факта, че един месец има 4 седмици, то 10 месеца са следната последователност:
40 седмици.
1. Решение за откриване на процедурата;
Моля да уточните срока на изпълнение на
настоящата поръчка.
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Обявление до ЕС за обществена поръчка;
4. Изисквания и указания за подготовка на офертата;
5. Техническа спецификация и т.н.
В тази връзка, за максимален карен срок на
изпълнение на поръчката се счита посоченият в
раздел II.3 от обявлението – 10 месеца от
възлагане на поръчката;

Въпрос 11 В изисквания и указания към участниците в
процедурата, част II.2 Технически възможности, като Отговор на Въпрос 11: Изискваните данни за
изискуеми документи са посочени:
последните три години, касаят само броя на
служителите на участника, не касаят представянето
„1.1. Декларация съгласно чл.51 на ЗОП- данни за на автобиографии. Възложителя не е поставил
средния годишен брой на работниците и изискване по отношение на вид договорни отношения
служителите и за броя на ръководните на участника с експертите от екипа по изпълнение. В
служители на кандидата за последните 3 (три) тази връзка, минимално изискуемите членове на
екипа по управление и изпълнение на поръчката
години.........
могат да се намират както в трудовоправни
Към декларацията по т.1.1 се прилагат отношения с участника, така и могат да бъдат
документи,
удостоверяващи
образование и ангажирани за изпълнението на поръчката и по друг
професионална квалификация на наетия персонал вид договорно отношение, в т.ч. граждански
и ръководните служители, отговарящи за договори.
изпълнението на поръчката - професионални
автобиографии”.
Моля да уточните дали се изисква представяне на
автобиографии на работниците и служителите на
кандидата за последните 3 години.
При така посочено изискване трябва ли да се
тълкува, че експертите, заети с изпълненото на
поръчката, задължително трябва да са служители
на кандидата (т.е. да се намират в трудово правни
отношения с него), като част от тях да са на
ръководни позиции, или е допустимо да са външни
експерти (т.е. да не се намират в трудово правни
отношения с кандидата).

Въпрос 12 В изисквания и указания към участниците в
процедурата, точка 2 - Съдържание на офертата, точка Отговор на Въпрос 12: Съгласно текстът на раздел
4 гласи:
ІІІ.1.3 от обявлението „Правна форма, която трябва
да придобие групата от икономически оператори, на
„Удостоверение за актуално състояние, издадено не която се възлага поръчката”, кандидат или участник
по-рано от 3 (три) месеца преди датата на в процедура за обществена поръчка може да бъде
представянето му или единен идентификационен код, всяко българско или чуждестранно физическо или
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър юридическо лице, както и техни обединения. В
(оригинал или нотариално заверено копие). Ако случай на участие на обединение, съгласно
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кандидат или участник е обединение, което не е
юридическо лице, следва да се представи БУЛСТАТ –
заверено от участника копие;Чуждестранните
участници представят съответният документ,
съгласно законодателството на страната в която
същите са установени- документите се представят
в легализиран превод”

условията за участие, описани в обявлението,
същото следва да представи БУЛСТАТ – заверено
от участника копие; Непредставянето на някой от
горепосочените документи води до отстраняване на
участникът от настоящата процедура.

При така поставеното изискване следва ли да се
тълкува, че в случай, че участник е обединение,
което не е юридическо лице, то трябва да е
регистрирано по БУЛСТАТ към момента на подаване
на офертата, т.е. не се допуска участие на
обединения, които не са регистрирани като
юридически лица или не са регистрирани по
БУЛСТАТ.
Въпрос 13 С оглед на отговора по предходния въпрос,
моля, да разясните следното: в случай, че участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо
лице и същото е регистрирано по БУЛСТАТ, следва
ли, освен копие от документа за БУЛСТАТ
регистрация, всеки от участниците в обединението
да представи отделено документ за собствената си
регистрация, съответно легализиран такъв, в
случай, че партньор е чуждестранно юридическо
лице.

Отговор на Въпрос 13: Да. Съгласно раздел III.2.1 от
обявлението, когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно
документ за първоначална и всяка последваща
съдебна регистрация, удостоверение за актуално

състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца
преди датата на представянето му, в случай че
участника не е регистриран съгласно ЗТР или
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице.
Ако участника е обединение, документите се
представят от всяко физическо и/или юридическо
лице, включено в обединението.

Отговор на Въпрос 14: Съгласно текстът на раздел
ІІІ.1.3 от обявлението „Правна форма, която трябва
да придобие групата от икономически оператори, на
която се възлага поръчката”,
не се изисква
създаване
на
юридическо
лице
от участник,
Въпрос 14 В случай, че избраният за изпълнител
определен
за
изпълнител
в
настоящата
поръчка.
участник е обединение, което не е юридическо лице,
необходимо ли е същото да се регистрира като
юридическо лице в някоя от законово предвидените
форми за целите на изпълнение на договора или
БУЛСТАТ регистрацията е достатъчна.

Въпрос 15 В случай, че участник в процедурата
е обединение, което не е юридическо лице, моля
да посочите, дали са предвидени специални
изисквания за формата на договора за създаване
на обединението – необходима ли е нотариална
заверка на подписите или е достатъчна само
писмената форма.

Отговор на Въпрос 15: Не са налице изисквания за
нотариална заверка на подписите на договора за
създаване на обединението, в случай че участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо
лице. Същевременно, съгласно т. 11 от раздел III.2.1
на обявлението, в случай на упълномощаване, се
представя нотариално заверено пълномощно на
лицето оправомощено да представлява участника. В
тази връзка, ако упълномощаването е извършено
чрез договора за обединение, следва същият да е
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представен с нотариална заверка на подписите;

Въпрос 16 Допустимо ли е упълномощаването
на лицето, което ще представлява участника в
процедурата, да се извърши в договора за
обединение и следва ли в този случай, подписите
на партньорите в обединението да бъдат
нотариално заверени

Отговор на Въпрос 16: Не са налице изисквания за
нотариална заверка на подписите на договора за
създаване на обединението, в случай че участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо
лице. Същевременно, съгласно т. 11 от раздел III.2.1
на обявлението, в случай на упълномощаване, се
представя нотариално заверено пълномощно на
лицето оправомощено да представлява участника. В
тази връзка, ако упълномощаването е извършено
чрез договора за обединение, следва същият да е
представен с нотариална заверка на подписите;

Въпрос 17 В обявлението за обществена поръчка, част
III.2.3, в изискванията за специфичен професионален Отговор на Въпрос 17: Изискванията към
опит на експерт е записано:
ръководителя са дадени алтернативно, като под
понятието технически екип се има предвид екип,
 „ръководител екип” са както следва – „опит като осъществявал дейност в съответната сфера,
ръководител на технически екип в поне два изпълнявайки функции, които не са ръководни, а се
проекта за градски транспорт……….. или опит отнасят към, техническо изпълнение, организация и
като експерт в поне 2 проекта, изпълнявани в други, различни от ръководните функции. Проекти,
сферата на ЕС (ФАР, ИСПА, ЕФРР или КФ)”.
изпълнявани в сферата на ЕС (ФАР,ИСПА,ЕФРР или
Кохезионен фонд), са проекти реализирани чрез
Моля, да уточните как да бъде тълкувано понятието финансовата подкрепа на предприсъединителни
„технически екип”.
инструменти на ЕС, както и такива финансирани от
структурните и Кохезионния
фонд, проекти,
Моля, да уточните какво се има предвид под доказващи познания и опит в приложимите за ЕС
„сферата на ЕС”.
правила и норми; По същият начин се тълкува и
изискването за проекти в сферата на транспортния
 „Транспортна политика” са както следва - „ сектор, т. е със транспортна насоченост;
……………………
и/или
проекти
от
транспортния сектор, реализирани в сферата
на ЕС…..”
Моля да уточните как да бъде тълкуван изразът
„проекти от транспортния сектор, реализирани в
сферата на ЕС”.

Въпрос 18 В обявлението за обществена поръчка, част
III.2.2 е посочено, както следва „участникът трябва да
има минимален, документално доказан оборот по
предмета на поръчката, за предходни три години
2006, 2007, 2008 според приложните годишни
финансови отчети - 2 200 000 лева без ДДС
сумарно……………..”.
Моля да уточните:

Отговор на Въпрос 18: Съгласно заложените в
документацията изисквания, а именно т. 2 от раздел
III.2.2 от графата с минималните изисквания на
обявлението, изиксването се отнася общо за трите
финансови години, а не за всяка по отделно и се
отнася за участника като цяло. В случай, че
участникът е обединение, то тогава се прилага за
обединанието като цяло;

А) дали изискването за съответния оборот се
отнася общо за последните три години или за Възложителят

изисква

документално

доказаният
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всяка година по отделно;
Б) в случай, че участникът е обединение на
няколко юридически лица, изискването за
оборот от 2 200 000 общо за обединението ли се
отнася или за всеки партньор по отделно;
В) моля да дефинирате какво е разбира под
„предмета на поръчката”
- проекти, свързани с проучвания в областта
на транспорта

оборот за трите финансови години в размер на
2 200 000 лв. (когато се кандидатства по двете
обособени позиции) да бъде в резултат на изпълнени
проекти/ договори, сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка, което включва една от
следните области: проекти, свързани с проучвания
в областта на транспорта и/или проекти,
финансирани
по
линията
на
ЕС,
и/или
разработване на пакети документи във връзка с
провеждане
на
предпроектни
и/или
инвестиционни проучвания за разработване на
апликационни форми и/или провеждане на
прединвестиционно проучване.

- проекти, финансирани по линията на ЕС
- разработване на пакети документи във
връзка с провеждане на предпроектни и/или
инвестиционни проучвания за разработване на
апликационни форми
провеждане
проучване

на

прединвестиционно

- друго

Въпрос 19 В обявлението за обществена поръчка, част
III.2.2 във връзка с изискването за представяне на
годишни финансови отчети е посочено както следва „
съгласно чл. 50, ал 2 на ЗОП, когато по обективни
причини кандидатът или участникът не може да
представи изисканите документи, той може да
докаже икономическото и финансовото си състояние
с всеки друг документ, който приеме за подходящ”.

Отговор на Въпрос 19: Съгласно разпоредбите на
чл. 50, ал. 2, следва да са налице обективни причини
за непредставянето на съответния докуемнт и за
подходящ следва да се приема всеки друг документ,
съдържащ изискваната от възложителя информация;

Моля да уточните, разбирането на Възложителя за
други
подходящи
документи
доказващи
икономическото състояние на кандидата.

Въпрос 20 В обявлението за обществена поръчка, част
II.2, документация 4 е посочена както следва –
„Проучвания за държавна помощ – проучвания за
конкретни проекти за всеки град според българското
законодателство”
Моля да уточните как да бъде тълкувано „проекти”
в контекста на „държавна помощ”.

Отговор на Въпрос 20: При изготвяне на
апликационната форма е необходимо да се проучи
възможността за условията, реда и процедурите по
уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за
създаване
на
Европейската
общност
за
предоставяне на държавни помощи, категориите
държавни помощи, съвместими с Общия пазар,
задължението
за
докладване,
събиране
и
съхраняване на данни, както и преценката за
съответствието на държавните помощи, за които не е
задължително да бъде уведомявана Европейската
комисия за апликационната форма за всеки един от
петте града.

Отговор на Въпрос 21: Участниците могат да
Въпрос 21 В обявлението е посочено, че за всяка от представят оферта за двете обособени позиции или
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позициите е нужен отделен екип. Същевременно, в само за една от тях. Независимо от това, участникът
техническата спецификация (стр.8) е предвидена по две обособени позиции може да предложи
възможност участник, представящ оферта по двете експерти, които да работят и в двата екипа.
обособени позиции, да предложи експерти, които да
работят в двата екипа, формирани съответно за всяка
от позициите. В обявлението тази възможност е
формулирана така: „един експерт може да участва и в
двата екипа”
Моля да уточните, има ли ограничение на броя на
експертите, които могат да се дублират в двата
екипа.

Въпрос 22 Бих искал да разбера условията и начина за
получаване на документация, във връзка с обществена
поръчка: "Разработване на пакет документи, насочени
към модернизация и развитие на устойчив градски
транспорт в петте големи града Пловдив, Стара Загора,
Варна, Русе и Плевен”?

Отговор на Въпрос 22: Предоставен е пълен достъп
по електронен път до документацията за участие в
настоящата процедура на интернет страницата на
МРРБ - www.mrrb.government.bg, както и на
интернет страницата на Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013г. - www.bgregio.eu;

С уважение,
………………………………..
Елица Николова
Заместник-главен директор на ГД”ПРР” на МРРБ

Съгласували:
Снежина Славчева – Заместник главен директор на ГД”ПРР”- …………………….
Радостина Петрусенко –…………..
/Главен Експерт в отдел “ИПП” на ГД”ПРР” и Ръководител на проект- BG161РО001/5-01/2008/028/
Мария Станевска – И.Д. началник на отдел “ИПП” на ГД”ПРР” - …………………….
Милена Атанасова – началник на отдел “ЗОРН” на ГД”ПРР” - …………………….
Изготвил:
Надежда Соколова -………………….
/ мл.експерт в отдел “ЗОРН” на ГД”ПРР” и експерт ЗОП по проект- BG161РО001/5-01/2008/028/
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