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 02.05.2011 г.
16. Въпрос:
Съгласно Образец 3 от документацията за участие, къде е редно да бъдат
заложени разходите за подизпълнител в ценовата оферта?
Отговор:
Разходите за подизпълнител следва да бъдат включени в Раздел І „Цена” от
ценовата оферта, в зависимост от това дали тези разходи се предвижда да бъдат
извършени за възнаграждения на експертите от екипа (ключови или неключови
експерти), ръководителя на екипа или за други разходи, касаещи изпълнението на
предмета на поръчката. В допълнение, стойността, вида и дела от предмета на
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнител, трябва да бъде
посочен отделно в ценовата оферта, съгласно публикувания Образец 3 от
документацията за участие.
17. Въпрос:
В раздел VІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ –
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ от Документацията за участие е
заложено като изискване, че Участникът трябва да има доказан опит в прилагането на
количествени и качествени методи за оценка и извършване на оценка на програми, вкл.
изпълнение на договори/ извършване на услуги, сходни с предмета на настоящата
поръчка. Бихме желали да получим разяснение, ако участникът е извършвал оценка на
съответствието, акредитации, сертификации и др. подобни услуги в структури,
управляващи изразходването на средства от фондове и програми на ЕС, възложителят
ще счита ли подобен участник за допустим, респективно експертите с подобен опит за
допустими?
Отговор:
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща оценка на постигането
на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г., в съответствие с изискванията на член
47 и член 48 (3) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г.
Доколкото оценката на съответствието има за цел да гарантира, че системите за
управление и контрол на оперативните програми са изградени и са в съответствие с чл.
58 до 62 на Регламент (ЕО) № 1083/2006, т.е. по същество няма отношение към
дейността по мониторинг и оценка на оперативните програми, регламентирана основно
в чл. 47 – 48 на цитирания Регламент, то тя номинално не попада в обхвата на
изискваната от Възложителя професионална компетентност на участниците.
В този смисъл, участник с предишен опит в извършване на оценка на
съответствието, акредитации, сертификации и др. подобни услуги ще се счита за
допустим при положение, че едновременно с това разполага с опит в прилагането на
количествени и качествени методи за оценка и извършване на оценка на програми,
доказан чрез посочването на изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката.
Предметът на тези договори, без значение от източника на финансирането им, трябва да
включва изпълнение на следните видове дейности:

- анализи/ оценки/ изследвания на стратегически планове и/или програми и/или
интервенции в сферата на пазара на труда;
и/или
- анализи/ оценки/ изследвания на стратегически планове и/или програми и/ или
интервенции в сферата на образованието и обучението;
и/или
- анализи/ оценки/ изследвания на стратегически планове и/или програми и/или
интервенции в сферата на социалните услуги
и/или
- оценка на въздействието (impact evaluation) на публични програми
и/или
- микро- и/или макромоделиране/ анализи в социално-икономическата област.:
Що се отнася до експертите от предложения ключов екип, то последните следва
задължително да отговарят на минималните изисквания за образование и
професионален опит, заложени в Техническата спецификация (част 5 от
Документацията).
18. 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.
Съгласно отговор на поставен въпрос допустими участници (юридически или
физически лица) са допустими при положение, че не се явяват бенефициенти 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.
Моля, уточнете дали е допустим участник, който е самостоятелно
юридическо лице, но е структурно звено на друго юридическо лице (публична
организация), което е бенефициент по ОП РЧР?
Отговор:
Съгласно Раздел ІІІ.1.4 от Обявлението за поръчка, не се допуска до участие в
процедурата участник, при който член на управителен или контролен орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, както и член/ове на предложения от участника
ключов екип за изпълнение на услугата:
1. Участват в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в рамките на
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” и Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна
рамка;
2. Представляват организации, изпълняващи договори по ОП РЧР или които са
свързани лица по смисъла на Търговския закон с членове на управителни и
контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП РЧР,
сключени по реда на Постановление № 121/30.05.2007 на МС;
3. 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;
4. Са участвали в качеството си на оценители или помощник оценители в състава
на комисии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по смисъла на Постановление № 121 на МС
от 30.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на
Европейския съюз, по ОП РЧР.
В този смисъл, за участие в процедурата ще бъде допустим всеки участник,
който не попада в някоя от гореизброените хипотези за изключване.

