ПРОЕКТ BG051PO001-8.1.04
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!

Въпрос 1:
Според изискването, съдържащо се в поле ІІІ.2.2 на обявлението
«Икономически и финансови възможности», съответно транспонирано и в
документацията за участие «Участникът следва да има оборот, сходен с предмета на
настоящата поръчка, не по-малко от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева общо за трите
приключили финансови години – 2009, 2010 и 2011 г.»
Моля да конкретизирате, дали посоченото изискване се отнася за оборот с
включен ДДС или без включен ДДС.
В случай, че изискването е за оборот не по-малко от 50 000 лв. без включен
ДДС, съответно 60 000 с ДДС, моля да уточните дали участник, който е физическо
лице и има общ оборот за предходните три години – 2009, 2010 и 2011 г. между 50 000
и 59 000, сходен с предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.
Отговор 1:
Изискването за оборот не по-малък от 50 000 лева общо за предходните три
години – 2009, 2010 и 2011 г. е без ДДС.
Въпрос 2:
В случай, че участникът е физическо лице на основание чл. 51а от ЗОП е
допустимо да привлече двама юристи за изпълнение на поръчката, които отговарят на
изискванията на възложителя, без да е необходимо сключване на договор за създаване
на обединение. Съгласно разпоредбата на чл. 51а ЗОП участникът следва да докаже, че
има на разположение тези експерти.
В тази връзка, моля за Вашето становище дали е достатъчно представяне в
офертата на декларации от юристите, че се ангажират при изпълнение на договора,
след евентуално спечелване на поръчката от участника физическо лице или е
необходимо представяне на допълнителни документи. Ако не е достатъчно, моля да
посочите какви други документи следва да бъдат представени.
В практическо ръководство, издадено от Агенцията по обществени поръчки е
посочено, че е възможно участникът да ползва ресурси на други физически или
юридически лица, като под «ресурси» следва да се разбира и персонал. Също така е
посочено, че е възможно чрез представяне на декларация да се докаже, че участникът
ще ги има на разположение за срока за изпълнение на поръчката.
Независимо от това, моля и за Вашето становище по повдигнатия въпрос.
Отговор 2:
Съгласно чл. 51а ЗОП, ал. 1 участникът може да използва ресурсите на други
физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже,
че ще има на свое разположение тези ресурси. Възложителят, в Раздел ІІІ.2.3.
„Технически възможности” от обявлението и съответно Специална част, раздел VІІ
„Минимални изисквания за технически възможности и квалификация” от Указанията
към участниците за подготовка на офертите, както и в Техническата спецификация, е
поставил изискване относно екипа, с който трябва да разполага всеки участник, като
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минимум, за изпълнение на поръчката. В специално каре „Важно” е отбелязано какви
действия следва да извърши участникът в случай, че след сключването на договор
някой от експертите се налага да бъде сменен.
Въпрос 3:
Съгласно изискването, съдържащо се в поле ІІІ.2.3. на обявлението „Участникът
да има успешно изпълнени 3 договора за трите години – 2009, 2010 и 2011 г. и
приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена
поръчка с предмет, сходен с предмета на поръчката”.
В тази връзка, моля да уточните договори с какъв предмет ще се приемат за
сходни с предмета на настоящата поръчка.
Отговор 3:
Възложителят ще приема за договори с предмет, сходен с предмета на
обществената поръчка такива, чрез които са извършвани юридически услуги,
независимо в коя област на правото са били.
Въпрос 4:
Моля да посочите мястото на изпълнение на услугата – сградата на
Министерство на труда и социалната политика или помещение на изпълнителя.
Отговор 4:
Мястото на изпълнение на услугата ще се извършва основно в офиса на
изпълнителя, освен когато характерът на заявената услуга налага мястото на
изпълнение да е различно от офиса на изпълнителя. Възложителят ще отразява това в
Заявката (приложение 3 към договора).
Въпрос 5:
В случай, че участникът е физическо лице, моля да уточните как ще бъдат
оценявани офертите на участниците, предвид факта, че физическите лица ще
представят крайна сума за изпълнение на услугата, която няма как да е със или без
включен ДДС. Съответно юридическите лица, регистрирани по Закона за ДДС ще
представят цена без включен ДДС.
Отговор 5:
В Ценовата оферта (образец 15 от документацията за участие) предложените
цени са без ДДС.
Въпрос 6:
Моля да потвърдите, че за услугите:
- Проверка и изготвяне на становища по ПМС 55/12.03.2007 г.;
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-

Изготвяне на становища по ПМС 55/12.03.2007 г. относно подадени
възражения до Управляващия орган срещу одобрена от бенефициента
документация за участие в процедурата и пояснителния документ;
Изготвяне на становища относно подадени възражения до Управляващия
орган за допуснати процедурни нарушения при определянето на изпълнител
по реда на ПМС 55/12.03.2007 г.

следва да бъде представена единична цена за изпълнението на съответната
услуга, независимо от нейната продължителност в часове.
Отговор 6:
Възложителят потвърждава, че за гореизброените услуги участникът следва да
оферира единични цени за 1 брой изготвено становище, независимо от
продължителността в часове.
Въпрос 7:
Съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата критерият за
оценка на офертите е „най-ниска цена”. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП
„когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания
критерий по чл. 37, ал. 1 е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване”. В тази връзка моля да
уточните дали следва да се изисква обосновка на посоченото основание в случай, че е
налице разлика от 30 на сто в сборът на единичните цени на отделните услуги,
предложени от участниците.
Отговор 7:
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е длъжна да спази
нормата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и ако офертата на участник съдържа предложение с 30
на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в
останалите оферти, то ще бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на
формиране на цената, тъй като избраният по настоящата поръчка критерий е „найниска цена”. Комисията ще сравнява сборът от единичните цени на отделните услуги.
Въпрос 8:
Моля да потвърдите, че съобразно критерия за оценка на офертите „най-ниска
цена” за изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът, който предложи найниска цена, формирана от сборът на отделните услуги.
Отговор 8:
Възложителят потвърждава, че за изпълнител на обществената поръчка ще бъде
избран участника, предложил най-ниска цена, формирана от сборът на отделните
услуги.
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