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!
Въпрос 1:
Прилага ли се, и ако да, къде, проект на договор? В случай, че се прилага, в
какъв вид следва да е: само подписан и подпечатан, или е необходимо и попълване
на данните на участника?
Отговор 1:
Съгласно Закона за обществените поръчки, чл. 56, ал.1, т. 12 и изискванията
на възложителя в офертата си участниците представят декларация за приемане на
условията в проекта на договор, която се подписва от едно от лицата, които имат
право самостоятелно да представляват участника - Образец 8. В този смисъл проект
на договор не се прилага.
Въпрос 2:
Във връзка с изискванията за изпълнени от участника договори със сходен
предмет, в пояснението за обособена позиция №1 „...да се разбират договори, без
значение от източника на финансирането им, включващи организация и
изпълнение на информационни кампании, изготвяне на информационни материали
в печатни и електрони медии, медия планиране, закупуване и/или предоставяне на
рекламно пространство в печатни издания”, запетайките да се зачитат като „и” или
като „или”?
Отговор 2:
В пояснението относно сходни договори по обособена позиция 1
възложителят ще приеме за подобни договори, в чиито предмет е налице поне една
от изброените дейности.
Въпрос 3:
Във връзка с Образец 12 – Оферта, как се процедира с частта, отнасяща се до
подизпълнители, при положение, че участникът не предвижда използването на
такива?
Отговор 3:
Участниците подават декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 - образец 7, като
декларират дали ще използват или не подизпълнител. В случай че участникът не
предвижда използването на подизпълнител той отбелязва това в образец 7, според
указанията. В образец 12 – Оферта, когато не се използват подизпълнители
полетата не се попълват.
Въпрос 4:
Във връзка с Образец 12 – Оферта, в абзаца за срок на валидност на
офертата, следва ли да се добавя или променя нещо в текста „..Настоящата оферта е
валидна за период от 120 дни, считано от крайната дата за подаване на оферти
(посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност съобразени с
условията на процедурата)» ?
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Инвестира във вашето бъдеще!
Отговор 4:
По отношение на валидността на офертите участниците не следва да
променят зададения образец 12.
Въпрос 5:
В Техническата спецификация, т. III Дейности, за Обособена позиция 2,
точка 1.6. изпълнителят следва да предложи дизайн, изработка, администриране и
популяризиране на 1 интерактивна игра или 1 интерактивен уеб-сайт. Допуска ли
се награден фонд за участниците в играта и ако да, до какъв размер може да е?
Отговор 5:
В техническата спецификация, в частта за Обособена позиция 2
„Организиране и изпълнение на информационни кампании за популяризиране на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в интернет медии”,
Възложителят е посочил, че очаква изработване и разпространение на 1 бр.
интерактивна игра или 1 бр. интерактивен уеб-сайт. Бюджетът по тази дейност не
трябва да надвишава 5% от общата стойност на офертата.
Възложителят не e предвидил награден фонд за участниците в играта.

