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:
В Ценовата оферта за участие в открита процедура за сключване на рамково
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на
логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, в точка 3 „Цена за осигуряване на
транспорт” е записано: „3.1. Цена за транспорт (на километър) в размер на ………..
………… (словом) лв. без ДДС, включваща всички такси, застраховки и други разходи,
обусловени от изпълнението на конкретната услуга в това число постоянни разходи за
транспортното средство, разходи за водача, разходи за такси, разходи за гориво и др.”
Въпрос: Цената за транспорт (на километър) за едно транспортно средство ли е или
на човек?
Отговор на въпрос 1:
В ценовата оферта за участие в открита процедура за сключване на рамково
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на
логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” в точка 3 „Цена за осигуряване на
транспорт” следва да се оферира цена на километър, като се имат предвид всички
такси, застраховки и други разходи, обусловени от изпълнението на конкретната
услуга в това число постоянни разходи за транспортното средство, разходи за водача,
за такси, за гориво. Също така следва да се има предвид предмета и характера на
поръчката, описан в техническата спецификация, както и че поръчката е за сключване
на рамково споразумение и конкретните параметри ще се залагат чрез конкретни
заявки, на база които ще се сключват конкретни договори. Събитията, които ще се
провеждат са на територията на цялата страна, както и са за различен брой участници.
В този смисъл участниците следва да предложат максимална цена за едно транспортно
средство (видът на транспортното средство ще се заявява от възложителя в
конкретното искане за допълване на оферта за съответно събитие), като имат предвид,
че за времето на действие на рамковото споразумение изпълнителят няма да може да
оферира по-високи цени за конкретните услуги от тези, залегнали в ценовата оферта.
Въпрос 2:
В ценовата оферта за участие в открита процедура за сключване на рамково
споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на
логистика за провеждане на събития по изпълнение на дейности по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, в точка 4.2. е записано „Обяд и/или вечеря
на база „сет-меню” (съдържанието е описано в техническата спецификация) и точка
4.3. – „Обяд и/или вечеря на база „бюфет” (съдържанието е описано в техническата
спецификация).
Въпрос: Трябва да бъде вписана една обща цена за обяд плюс вечеря, заедно, или цена
на едно хранене, която да е валидна и за обяд, и за вечеря?
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Отговор на въпрос 2:
В ценовата оферта по открита процедура за сключване на рамково споразумение за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за провеждане
на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за позициите по точки 4.2. „Обяд и/или вечеря на база „сет-меню”
и 4.3. „Обяд и/или вечеря на база „бюфет” следва да се посочи цена, която да е валидна
за обяд или за вечеря на човек (за едно хранене, не сбор от двете), т.е. няма разлика
дали се предлага цена за обяд или вечеря. Участниците следва да имат предвид, че
предложените цени са максимални и изпълнителят не следва да оферира по-високи
цени за конкретните услуги от тези, залегнали в ценовото му предложение.
Въпрос 3:
В документацията за участие в процедурата е посочено:
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
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.
Въпрос: Кои три години конкретно се има предвид под „последните три години”?
Отговор на въпрос 3:
Последните три години, се броят назад в зависимост от датата, на която изтича
крайният срок за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка. Договорите
трябва да са приключили преди крайния срок за подаване на оферти по настоящата
обществена поръчка.
Въпрос 4:
В ценовата оферта е записано:
4.2. Обяд и/или вечеря на база „сет-меню” (съдържанието е описано в техническата
спецификация)
4.3. „Обяд и/или вечеря на база „бюфет” (съдържанието е описано в техническата
спецификация).
Въпрос: Цената, която трябва да се оферира – трябва да е единична цена (сборна) за 1
човек за 1 обяд и 1 вечеря ли,
Или цена само за 1 обяд и само за 1 вечеря, тоест единична цена за обяд и само за
вечеря, а не сборна за двете?
Отговор на въпрос 4:
Виж отговор на въпрос № 2.
Въпрос 5:
Как да се тълкува „Цена за нощувка със закуска за един човек” – като цена за
настаняване на човек в двойна стая или като цена за единично настаняване.
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Отговор на въпрос 5:
В ценовата оферта по открита процедура за сключване на рамково споразумение за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика за провеждане
на събития по изпълнение на дейности по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за позициите по точка 1 „Цени на нощувка със закуска за един
човек” следва да се оферира цена за самостоятелно настаняване на човек в стая.
Участниците следва да имат предвид, че предложените цени са максимални и
изпълнителят не следва да оферира по-високи цени за конкретните услуги от тези,
залегнали в ценовото му предложение.

