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.” към 26.04.2011 г.
11. Въпрос:
Съгласно т. 1.13.1. на раздел VІІІ. Съдържание на офертата от Указанията към
участниците за подготовка на офертите, за доказване на икономическото и финансово
състояние, участниците трябва да представят „Копие от годишен ОПР, заверен съгласно
Закона за счетоводството за предходните три приключили финансови години (2007 г.,
2008 г., 2009 г.), заверени от участника с „Вярно с оригинала”.
Моля да потвърдите, че Възложителя изисква представянето само на част
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от Годишния отчет за дейността/ справка
за предприятието за съответната година.
Моля да потвърдите, че Възложителя не изисква представянето на ОТЧЕТ ЗА
ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, и/или друга справка от Годишния отчет за дейността/
справка за предприятието за 2010 г.
Отговор:
Изискване на Възложителя е всеки участник да представи копие от годишните
ОПР, които са част от Годишния отчет за дейността/ справка за предприятието, заверени
съгласно Закона за счетоводството за предходните три приключили финансови години 2007 г., 2008 г. и 2009 г., както и заверени от участника с „Вярно с оригинала”. Не е
необходимо представянето на годишен ОПР за 2010 г.
12. Въпрос:
Съгласно т. 5, втори булет на раздел VІІ. Минимални изисквания към участниците
– изискуеми документи и информация и 1.13.2. на раздел VІІІ. Съдържание на офертата от
Указанията към участниците за подготовка на офертите, за доказване на икономическото и
финансово състояние, участниците следва да представят (или) „Копие от годишните
данъчни декларации за трите години - 2007 г., 2008 г. и 2009 г., заверени с мокър печат на
НАП (за физически лица) или еквивалент в случаите, когато участникът е чуждестранно
физическо лице”.
Моля да потвърдите, че изискването за представяне на копие от Годишните
данъчни декларации се отнася само за кандидати (участници) – ФИЗИЧЕСКИ
ЛИЦА.
Отговор:
Изискването на Възложителя за представяне на копия от годишните данъчни
декларации за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., заверени с мокър печат от НАП, се отнася само за
участници, които са физически лица.
13. Въпрос:
Съгласно раздел ІІІ.1.4) на Обявлението за обществена поръчка до участие в
процедурата не се допуска участник, при който член на управителен или контролен орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност се намира в едно или повече от изброените
обстоятелства. Същото изискване е налице и за членове на предложения от участника
ключов екип за изпълнение на услугата.
Съгласно раздел VІІ. Минимални изисквания към участниците – изискуеми
документи и информация, точка 10 на Указанията към участниците за подготовка на
офертите членовете на предложения екип за изпълнение на проекта, включително и

допълнителните, т.е. неключови екперти, ако участникът предлага такива, не трябва да
се намират в едно или повече от посочените обстоятелства, сходни с тези, упоменати в
Обявлението за обществена поръчка.
Моля, уточнете, дали са допустими участници, юридически или физически
лица, които са бенефициенти по ОП РЧР?
Отговор:
Всеки участник (юридическо или физическо лице) 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 не 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.
14. Въпрос:
Необходима ли е регистрация на Консорциум с БУЛСТАТ към момента на
кандидатстване?
Отговор:
Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица (като
неперсонифицирано дружество по ЗЗД), Възложителят не поставя изискване за регистрация
на обединението като самостоятелно юридическо лице, в това число и за вписване на
обединението в Регистър БУЛСТАТ.
15. Въпрос:
Съгласно Образец 3 от документацията за участие, кои са разходите, които считате за
„други разходи”?
Отговор:
В графата „Други разходи” участникът следва да калкулира всички разходи, които не
са включени в разходите за възнаграждение на екипа за изпълнение на услугата, например
разходи за командироване, транспортни разходи и др. Предложената обща цена трябва да
включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и не подлежи на
увеличение.

