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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:
Юридическите услуги се измерват като часова ставка съгласно Наредба № 1 за
минималните размери на адвокатските възнаграждения, както и съгласно обичайната
практика. В ценовата оферта, образец 15, представена от Възложителя за попълване е
записано в дясната графа единична цена в лева на бр./час без ДДС. В зададените вече
въпроси, а именно въпрос № 6 и неговият отговор, Възложителят потвърждава, че за
гореизброените услуги участникът следва да оферира единична цена за 1 брой
изготвено становище, независимо от продължителността в часове. Така полученият
отговор противоречи според нас на представената за попълване ценова оферта. Освен
това, например, един брой становище може да отнеме 10 мин., а може да отнеме и 10
часа. Моля, още веднъж ясно да уточните очакваната от вас, като Възложител,
единична цена в лева за какво точно се отнася: дали е часова ставка или е на брой
становище!
По дейности 1, 2 и 3 от таблицата – Ценова оферта, става въпрос за изготвяне на
становища, но дейност 4 е свързана с предоставяне на правна помощ, която може да
бъде таксувана единствено и само на база часова ставка. Моля Ви, да уточните и този
въпрос.
Отговор 1:
Цитираният въпрос № 6 е зададен така, че той реферира само към точки от 1 до
3 от Ценовата оферта (Образец 15), които се отнасят до позициите, по които
Възложителят очаква да му бъде предложена цена за изготвяне на 1 брой становище,
независимо от времето, което му е необходимо за подготовка. Така, както е
посочено в Образец 15 в самите редове по точки от 1 до 3, а именно „..............лв./ бр.”
За позицията по точка 4 от Ценовата оферта (Образец 15) – „Оказване на правна
помощ при разрешаване на юридически казуси, възникнали в процеса на управление и
изпълнение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Възложителят
очаква да му бъде предложена цена на час. Така, както е посочено в Образец 15 в реда
по т. 4, а именно „..............лв./ час”.

