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!

І. В т. III.1.4 от обявлението пише, че "не се допуска участникът, както и
експертите от предложения екип: да представляват/ да са членове на управителен или
контролен орган на организации, изпълняващи договори по ОП РЧР или които са
свързани лица по смисъла на Търговския закон с членове на управители и контролни
органи на организации, които изпълняват договори по ОП РЧР."
Въпроси:
1) Какво означава "договори по ОП РЧР" - договори между бенефициенти и
Управляващия орган/ Междинните звена по ОП РЧР, договори за изпълнение на
обществени поръчки в изпълнение на проекти по ОП РЧР или и двете?
2) Имат ли право да участват лица, които в миналото са изпълнявали договори
по въпрос 1?
3) Възможно ли е след евентуално сключване на договор по настоящата
обществена поръчка да се сключват нови договори по въпрос 1?
Отговори:
1) „Договори по ОП РЧР” означава договори, сключени между бенефициенти и
Управляващия орган/ Междинните звена в качеството им на Договарящ орган на ОП
РЧР.
2) Имат право да участват лица, които в миналото са били бенефициенти по ОП
РЧР.
3) Избраният за изпълнител по настоящата обществена поръчка е възможно да
сключва и други договори за изпълнение на обществени поръчки по проекти,
финансирани от ОП РЧР.
ІІ. В т. III.2.2 от обявлението е поставено изискване участникът да има оборот,
сходен с предмета на настоящата поръчка не по-малко от 50 000 лв. общо за трите
приключили години 2009г., 2010г., 2011 г.
Въпрос:
1) Какво следва да се разбира под оборот, сходен с предмета на настоящата
обществена поръчка?
Отговор:
Под оборот, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, се
разбира оборот от извършвани юридически услуги.
Виж разяснения по постъпили въпроси от 01.03.2012 г., публикувани на
електронната страница на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
въпрос 3 и отговор 3.
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