Въпрос:
Във връзка с обявената обществена поръчка „Изготвяне на стратегически анализ
за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативна програма за
развитие на човешките ресурси през следващия програмен период (2014-2020).”
Съгласно минималните изисквания за допустимост, касаещи икономическото и
финансово състояние, кандидатите трябва да отговорят на условието: „Участникът
следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка,
възлизащ на не по-малко от два пъти прогнозната стойност на поръчката общо за
последните три финансови години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.”
В същото време, съгласно минималните изисквания за допустимост, касаещи
технически възможности и квалификация, кандидатите трябва да отговорят на
условието: „Участникът следва да е изпълнил минимум два или повече подобни
договора (договори със сходен предмет) за последните три години (2009 г., 2010 г. и
2011 г.), чиято обща стойност без ДДС кумулативно е равна на най-малко 300 000
(триста хиляди) лева.”
Нашето разбиране е, че така поставени и двете условия се свеждат до
изисквания, които се измерват с оборот от сходни проекти. Независимо, че във второто
условие, оборотът е пречупен през брой проекти, поради факта, че техният брой не е
лимитиран (два или повече), това по същество позволява неограничен брой проекти да
бъдат включени, което отговаря на същността и на първото изискване. Това създава
известно противоречие, защото към един и същ показател са приложими различни
прагове (двойния размер на услугата в първия случай (или 600 000 лв.), и най-малко
300 000 във втория случай).
Моля за разяснения от Ваша страна, как да се разбира значението на двата
показателя, и дали изискването за икономическото и финансово състояние не се отнася
към общия оборот на кандидатите, а не към специфичния.
Отговор:
Съгласно Указания към участниците за подготовка на офертите за участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на
стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по
оперативната програма за развитие на човешките ресурси през следващия програмен
период (2014-2020 г.)” от документацията за участие и раздел ІІІ.2.2 от обявлението за
поръчка, за доказване на икономическото и финансовото състояние възложителят
поставя минимално изискване участниците да имат реализиран оборот от услуги,
сходни с предмета на настоящата поръчка, възлизащ на не по-малко от два пъти
прогнозната стойност на поръчката общо за последните три финансови години –
2009 г., 2010 г. и 2011 г.
За доказване на техническите възможности и квалификация на участниците
възложителят изисква справка-декларация, съдържаща списък на договорите със
сходен предмет, изпълнени през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) и
приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена
поръчка, с посочване на дати на сключване, възложител, изпълнени дейности, стойност
и период на изпълнение. Участникът следва да е изпълнил минимум два или повече
подобни договора (договори със сходен предмет) за последните три години (2009 г.,
2010 г. и 2011 г.), чиято обща стойност без ДДС кумулативно е равна на най-малко
300 000 (триста хиляди) лева. С посоченото минимално изискване се цели да се провери
дали участникът вече е изпълнявал договори с предмет и обем, аналогични на предмета
на обществената поръчка.

