Въпрос 1:
На стр. 5 от техническата спецификация давате следното указание:
„Проекти на докладите се представят на възложителя от 3 (три) работни дни преди
изтичане на срока за изпълнение на дейностите. Докладите подлежат на одобрение в
срок до 30 дни от получаването им. При необходимост от корекции преди
окончателното одобрение, докладите следва да бъдат ревизирани и внесени в срок не
по-дълъг от 10 работни дни.”
С оглед на двумесечния срок за изпълнение на цялата поръчка, има ли
възможност да преразгледате срока за одобрение на докладите и той да бъде пократък?
Отговор 1:
Във връзка с изпълнението на законовите изисквания и по-специално
заложеното в чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
възложителите не могат да променят обявените от тях условия или други параметри на
обществената поръчка.
По отношение на срока за одобрение на докладите (до 30 дни от получаването
им), то този срок е извън срока за изпълнение на дейностите.
Въпрос 2:
На стр. 7 от техническата спецификация поставяте условие:
„Не се допуска участникът, както и експертите от предложения екип:
a. да представляват организации, изпълнявали и/или изпълняващи договори по
ОП РЧР;
Моля за разяснение какво е представителство на организация?
Отговор 2:
Под представителство на организация възложителят разбира следното:
1. За събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. За командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. За дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. За акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон; а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. За командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
6. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за
лицата, които представляват кандидата или участника;
7. В случаите по т. 1-6 и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
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