ПРОЕКТ BG051PO001-8.2.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

ОТНОСНО: Получени въпроси във връзка с Покана за представяне на оферти за
възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет
„Пътуваща фото изложба и Дни на отворените врати на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

Въпрос 1:
Има ли Приложение 6А (Цялостна концепция) и 6Б (План за действие и
времеви график), тъй като в документацията не са приложени?
Отговор 1:
В документацията не се съдържат Приложения 6А и 6Б. Те се изготвят от
участника във форма и съдържание по негова преценка.
Въпрос 2:
Има ли минимална стойност на договорите, които трябва да представим?
Отговор 2:
Възложителят не е определил минимална стойност на договорите, които
участникът следва да опише в Образец 4 от документите за участие.
Въпрос 3:
Нужно ли е да представяме копия от договорите?
Отговор 3:
Съгласно Изискванията към участника посочени в „Описание на предмета на
поръчката и изискванията на Възложителя” участникът е необходимо да декларира
(Образец 4), че е изпълнил минимум 2 договора, сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка и изпълнени през трите години – 2009, 2010 и 2011 г. с посочване
на дати на сключване, възложител, стойност и крайна дата на приключване, подробно
описание на изпълнените дейности.
Въпрос 4:
Има ли минимално изискване за оборот към участника за трите години?
Отговор 4:
Възложителят не поставя изискване за минимален оборот на участника за
предходни години.
Въпрос 5:
Как да се комплектова документацията? – Документи за подбор – Плик 1,
Техническо предложение – Плик 2, Ценова оферта – Плик 3 или има някакъв друг
начин?
Отговор 5:
Съгласно чл. 101 в, ал. 2 от ЗОП съдържанието на офертата се представя в
запечатан непрозрачен плик. Т.е. не е необходимо офертите да се поставят в три
отделни плика тъй като настоящата обществената поръчка се възлага на основание чл.
14, ал. 3 и се провежда по условия и ред, определени в Глава VІІІа от ЗОП.
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Въпрос 6:
Необходимо ли е да се представи копие на документацията?
Отговор 6:
Участникът представя офертата си в един оригинал.
Въпрос 7:
Необходимо ли е да се представят копия от документите за професионална
квалификация на екипа или е достатъчна автобиографията?
Отговор 7:
Съгласно документ „Описание на предмета на поръчката и изискванията на
Възложителя”, изискванията към ключовите експерти се доказват чрез автобиографии
по образец на възложителя и приложени към автобиографията, относими към нея
копия на трудови или служебни книжки и/или други документи, доказващи
притежаването на изискуемия общ и специфичен опит, документи за завършено
образование, квалификационни курсове и други форми на обучение, както и
референции/препоръки и други документи, доказващи професионалната квалификация
и професионалния опит на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в
изпълнението на проекта.
Автобиографиите на експертите и документите, относими към тях, се прилагат
към Техническото предложение на Участника.
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