Разяснения във връзка с документацията за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на постигането на
стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.”
2. Въпрос:
Съгласно Раздел VII. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЮИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, т. 10., стр.12 от УКАЗАНИЯ КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ ЗА
ПОДГОТОВКА
НА
ОФЕРТИТЕ, в предложения екип
(включително и допълнителните, т.е. неключови, експерти, ако участникът предлага
такива) участникът не може да предлага представители, които, са членове на управителни
и контролни органи на организации, изпълняващи договори със Сертифициращия или
Одитния органи по оперативните програми, съфинансирани Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС за извършване на дейности, сходни с предмета на настоящата обществена
поръчка, или участват в изпълнението на такива договори.
Тъй като дружеството, изпратило запитването, е било Сертифициращ орган на Държавен
Фонд Земеделие, като Разплащателна Агенция по Програмата за Развитие на Селските
Райони, която се финансира от ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на м. януари 2011 г., като
договорът е приключил, моля да уточните дали Възложителят приема това като условие за
недопускането на това дружество до настоящата процедура?
Отговор:
Цитираното изискване на Възложителя се отнася за договори, сходни с предмета на
настоящата обществена поръчка, сключени с Одитния орган (Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от ЕС”) и Сертифициращия орган (Дирекция „Национален фонд” в
МФ) по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на
ЕС.
3. Въпрос:
Съгласно раздел VП. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, т. 12., стр.13 от УКАЗАНИЯ КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ, трябва да се предостави Справкадекларация, съдържаща списък на основните договори, изпълнени през трите години 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (допускат се и договори, сключени и изпълнявани през 2010 г.) и
приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена
поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на
приключване, придружен от най-малко 2 препоръки за добро изпълнение.
В тази връзка, моля да уточните дали към всеки договор трябва да има поне 2 препоръки
или поне 2 препоръки общо за изброените в справката договори.
Отговор:
Всеки участник следва да представи с офертата си справка декларация, съдържаща списък
на основните договори и попълнена съгласно изискванията на възложителя, и препоръки
за добро изпълнение на най-малко два от изброените в справката договори.
4. Въпрос:
В предоставения Образец 8 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, има уточнение, че се
подписва от управляващия участника по регистрация.
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Моля да уточните при положение, че управляващите са няколко на брой дали трябва всеки
един по отделно да подпише тази декларация или е достатъчно само един от
управляващите да я подпише.
Отговор:
В случай, че управляващите участника са няколко на брой лица и никое от тях не е
овластено да управлява и представлява участника отделно от останалите, то тогава
декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП трябва да бъде подписана от всеки управляващ
поотделно.
5. Въпрос:
Допустим ли е участник, който е предоставял техническа помощ на Възложителя, в
качеството на бенефициент, във връзка с изпълнението на ОП РЧР?
Отговор:
Участникът ще бъде допустим при положение, че не се явява бенефициент на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007 – 2013, както и организация/ дружество, което е участвало в изпълнението
на договор/ договори, съфинансирани от ОП РЧР, в качеството си на партньор по смисъла
на Постановление № 121 на МС от 30.05.2007 г.
6. Въпрос:
Образец 3 „Ценова оферта” от документацията съдържа изискване за посочване на
банкова сметка на участника, по която да се превеждат плащанията по договора. В случай
че участникът е обединение, учредено по чл. 357 и сл. от ЗЗД, което не е титуляр на
банкова сметка към датата на подаване на офертата, какво следва да се посочи в
реферирания Образец 3 - че това обстоятелство е неприложимо или следва да се посочи
банкова сметка с титуляр, един от членовете на обединението - участник в процедурата?
Отговор:
В случай че участникът е обединение, учредено по чл. 357 и сл. от ЗЗД, което не е титуляр
на банкова сметка към датата на подаване на офертата, то същият следва да посочи
банкова сметка с титуляр, един от членовете на обединението - участник в процедурата.
7. Въпрос:
Образец 9 от документацията, таблица 2 (Оборот от извършени услуги с подобен обхват
(изпълнени сходни договори) съдържа една колона повече от таблица 1, а именно: оборот
за 2010 г, на която е отбелязано, че следва да бъде попълнена, когато е приложимо. Какво
сте имали предвид под „приложимо"? Тази колона следва ли да попълни в случай, че
участникът е приключил финансовата 2010 г.? Или тя се попълва само в случай, че
участникът е посочил конкретен договор (в Образец 10), чието изпълнение приключва
през 2010 г.?
Отговор:
Колоната се попълва в случай, че участникът е посочил конкретен договор (в Образец 10),
чието изпълнение е приключило през 2010 г.
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8. Въпрос:
В Образец 2 б, в графата „Общо брой календарни дни" следва да бъде посочен конкретния
брой дни, необходими за изпълнението на всяка предвидена дейност. Правилно ли е
разбирането ни, че тези дни не се изчисляват на база брой дни на експерти, ангажирани в
изпълнението, а представляват сбор от дните на календарните месеци, през които ще
протече изпълнението на съответната дейност? Напр., дейност 1 ще бъде изпълнена за
период от 8 календарни месеца (септември 2011-април 2012), или за 176 календарни дни.
Отговор:
Така изложеното разбиране е правилно.
9. Въпрос:
Съгласно Образец 18 от Документацията, който се попълва от членовете на предложения
ключов екип за изпълнение на услугата, следва да се постави подпис и печат. Тъй като
експертите са физически лица не се очаква те да имат печат. В този случай следва да се
постави печат на участника, който предоставя съответния експерт или това следва да бъде
считано за техническа грешка?
Отговор:
Достатъчно е декларацията по Образец 18 да бъде подписана от съответния експерт.
10. Въпрос:
Изискване на документацията е офертата да се представи на български език в 1 (един)
оригинал и 1 (едно) копие. Това се отнася за всеки един документ, съдържащ се в офертата
или само за техническата оферта.
Отговор:
Всеки документ, който е част от офертата на участника следва да бъде представен в 1
(един) оригинал и 1 (едно) копие.
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