ПРОЕКТ BG051PO001-8.2.01
ПРОЕКТ BG051PO001-8.1.04
Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
Въпрос 1:
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ:
ХІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – ИЗИСКУЕМИ
ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
Участникът следва да е регистриран по Закона за туризма в Регистъра на
туроператорите и туристическите агенти към Министерство на икономика, енергетика
и туризма
Въпрос: Участник – неперсонифицирано обединение (напр. гражданско дружество по
ЗЗД) отговаря ли на това изискване ако единият участник във въпросното ДЗЗД е
лицензиран туроператор?
Отговор на въпрос 1:
Съгласно чл. 25, ал. 8 от Закона за обществените поръчки при участие на обединения,
които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението
участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
В тази връзка участниците – обединения следва да се съобразят с изискването на чл.
25, ал. 8 от Закона за обществените поръчки от една страна, и от друга със Закона за
туризма, кои дейности се извършват само от лица, регистрирани като туроператори
или туристически агенти.
Въпрос 2:
МИНИМАЛНИ
СЪСТОЯНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА

ИКОНОМИЧЕСКО

И

ФИНАНСОВО

1. Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на
настоящата поръчка, възлизащ на не по-малко от 350 000 лева общо за последните три
финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
Въпрос: Участника трябва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на
настоящата поръчка, възлизащ на не по-малко от 350 000 лева или трябва да има
реализирани договори възлизащи на не по-малко от стойност - 350 000 лева?
Отговор на въпрос 2:
Съгласно Указания към участниците за подготовка на офертите от документацията за
участие и раздел ІІІ.2.2) от обявлението за поръчка, възложителят поставя изисквания
за икономическо и финансово състояние относно реализирания оборот от услуги,
сходни с предмета на поръчката, възлизащ на не по-малко от 350 000 лева общо за
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последните три финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г., за което участниците
представят справка-декларация по образец от документацията.
Съгласно Указания към участниците за подготовка на офертите от документацията за
участие и раздел ІІІ.2.3) от обявлението за поръчка, възложителят поставя изисквания
за технически възможности, а именно „Участникът да има изпълнени минимум 5
договора през последните три години и приключили преди крайния срок за подаване
на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен с предмета на
поръчката. Описаните в справката договори трябва да бъдат на обща стойност не пониска от 350 000 лева без ДДС.”
Поставените изисквания са минимални и се отнасят за различни обстоятелства, на
които участниците следва да отговарят и да докажат независимо едно от друго.

