Разяснения по постъпили въпроси във връзка с документация за участие в
открита процедура с предмет „Оптимизиране на процесите и процедурите по
усвояване на средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”
Въпрос 3:
В инструкциите е казано "Под договори, сходни с предмета на настоящата
поръчка да се разбира: извършени услуги по проучвания и анализи на процеси и
процедури, свързани с управление/оценка/одит на оперативни програми; изготвяне на
планове и стратегии, свързани с прилагането на политиката за сближаване." (стр. 13).
Моля да потвърдите, че не бихте считали за признат опит дейности по
оценка на други държавни (публични) програми, различни от оперативните
програми?
Отговор 3:
Възложителят признава за опит и дейности по оценка на програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС или от други донорски програми и източници на
финансиране.
Въпрос 4:
Моля да потвърдите, че е нужен екип от минимум 7 човека. В Техническата
спецификация (стр. 6-7) се посочват 1 ръководител + 3 експерти по конкретни сфери +
3 други експерти.
Отговор 4:
В Техническата спецификация, Раздел 4, т. 4.2 „Екип”, възложителят е описал
минималните си изисквания към експертите от екипа, с който трябва да разполага
изпълнителят. В Указанията към участниците за подготовка на офертите, Специална
част, Раздел „Минимални изисквания за технически възможности и квалификация”, т.
2, стр. 12 възложителят поставя изискване към участниците в процедурата, че те
задължително трябва да разполагат с екип (собствен или нает), състоящ се минимум от
1 бр. Ръководител на екип, 3 бр. експерти в сферата на техническото и/или финансово
изпълнение на проекти – по един в следните сфери: пазар на труда, социално
включване и образование и обучение и 3 бр. експерти в сферата на анализите.
Въпрос 5:
Изискванията за реализиран оборот от договори с предмет проучвания и анализи
на процеси и процедури, свързани с управление/оценка/одит на оперативни програми;
изготвяне на планове и стратегии, свързани с прилагането на политиката за сближаване
ще се считат ли за изпълнени, ако анализът е за програми, финансирани със
средства от ЕС, но бенефициентът на анализа (проучването, оценката) не е
институция от публичния сектор?

Отговор 5:
Възложителят признава за опит и дейности по оценка на програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС или от други донорски програми и източници на
финансиране. Възложителят не поставя изискване по отношение на бенефициентите на
анализите/оценките/одитите.
Въпрос 6:
За проучвания и анализи на процеси и процедури, свързани с
управление/оценка/одит на оперативни програми; изготвяне на планове и стратегии,
свързани с прилагането на политиката на сближаване ще се считат ли за допустими
напр. одити на проекти, финансирани от ОП РЧР, проверка на изпълнението на
проекти, изпълнявани от структури, които управляват проекти по ОП РЧР.
Отговор 6:
Възложителят приема за допустим опита на организацията в одит на проекти,
съфинансирани от фондовете на ЕС или от други донорски програми и източници на
финансиране.
Следва да се има предвид, че в Указанията към участниците за подготовка на
офертите, Специална част, Раздел „Минимални изисквания за технически възможности
и квалификация”, т. 3, стр. 12, възложителят е поставил ограничение за участника и
експертите от предложения екип, а именно: а) да не представляват организации,
изпълнявали и/или изпълняващи договори по ОП РЧР; б) да не са членове на
управителни и контролни органи на организации, изпълняващи договори със
Сертифициращия или Одитиращия органи по оперативните програми, съфинансирани
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на дейности, сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, или да не участват в изпълнението на
такива договори.
Въпрос 7:
В случай, че участникът има опит в извършването на одит за оценка за
съответствието по отношение на системите за управление и контрол на оперативните
програми и провеждането на пазарен анализ за дефиниране и представяне на средни
пазарни цени на активи, той ще се счита ли за допустим?
Отговор 7:
Възложителят ще счита за допустим опит в извършването на одит за оценка за
съответствието по отношение на системите за управление и контрол на оперативните
програми. Възложителят не счита за съотносим към предмета на поръчкатадопуска
опит в провеждането на пазарен анализ за дефиниране и представяне на средни пазарни
цени на активи.

