ПРОЕКТ BG051PO001-8.1.04
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!

Разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Оценка на изпълнението на операция „Повишаване
гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните
партньори” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” за периода 2009 – 2012 г.”
На основание чл. 29, ал. 1 от Закон за обществените поръчки и в законоустановения
срок, във връзка с постъпило по факс писмено запитване с вх. № BG05PO0018.1.4/1357/20.09.2013 г. за разяснения по документацията за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на изпълнението на операция
„Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на
социалните партньори” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за периода 2009 – 2012 г.”, Ви представяме следните разяснения:
Въпрос 1:
В ІІІ.4. на Обявлението, „Описание на особените условия”, inter allia е писочено, че:
„3. В предложения екип (включително и допълнителните, т.е. неключови, експерти, ако
участникът предлага такива) участникът не може да предлага лица, които: участват или са
участвали в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в рамките на
Комитета за наблюдение на ОП РЧР и Комитета за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка”.
Има ли времеви ограничения за участието в посочените Комитети за
наблюдение (напр. последната година или последните три години)? Ако не и
Възложителят има предвид целия период на действие на Оперативната програма,
моля посочете изчерпателен списък на членовете, техните заместници и
наблюдателите в Комитета за наблюдение на ОП РЧР и НСРР от конституирането на
Комитетите за наблюдение.
Отговор 1 :
Изискването за неучастие на лицата в КН на НСРР и КН на ОП РЧР се отнася за
целия период на действие на двата комитета от момента на конституирането им до
момента на подаване на оферта.
Съответствието на лицата с цитираното по-горе изискване, поставено в част ІІІ.4 на
Обявлението, се удостоверява от лицата с декларация по образец от документацията.
Декларирането на липса на посочените обстоятелства, служещи като основание за
изключване, се извършва в лично качество (от лицето, приело да бъде предложено за
ключов/ неключов експерт в офертата на конкретен участник) и касае обстоятелства,
известни на декларатора, доколкото включването му в КН на ОП РЧР и/ или КН на НСРР
се извършва по инициатива на конкретното лице и с негово знание и съгласие.
В тази връзка, публикуването на списък с лица, които попадат в основанията за
изключване, посочени в Обявлението и документацията за участие, не представлява
разяснение по документацията по смисъла на чл. 29 от ЗОП.
Въпрос 2 :
В раздел VІ.3 „Други особени условия” (продължение на ІІІ.1.4.) ограниченията за
използване на експерти включват и тези, които: „са участвали в изпълнението на дейности
в рамките на договорите за директно предоставяне на БФП по схема „Повишаване
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гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните
партньори” по силата на договорни, трудови или приравнени на тях правоотношения с
организациите бенефициенти;”
Допустим ли е експерт, който е бил част от екип, определен за изпълнител от
страна на организацията бенефициент по реда на ПМС №55/31.03.2007 г. (отменено
01.04.2013 г.) във връзка с изпълнение на проект на организация бенефициент по
схемата за директно предоставяне на БФП „Повишаване гъвкавостта и
ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните
партньори”?
Отговор 2 :
Съгласно раздел VІ.3 „Други особени условия” (продължение на ІІІ.1.4.) от
Обявлението за обществена поръчка и съгласно документацията за участие, в офертата си
участникът не може да предлага лица, които са били членове на управителен или
контролен орган на организация, изпълняваща или изпълнила договор/договори,
възложени им по реда на ЗОП, ПМС №69/11.03.2013 г. или ПМС №55/31.03.2007 г. –
отменено, от организация бенефициент или партньор по схемата за директно предоставяне
на БФП „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни
действия на социалните партньори” в изпълнение на дейностите по конкретния договор и/
или лица, които участват или са участвали в изпълнението на дейности по договорите за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Повишаване
гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните
партньори” по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” по силата на сключен трудов договор или договор за услуги с организация
бенефициент по схемата за директно предоставяне на БФП.
Въпрос 3 :
Предвид публикуването на документацията за обществена поръчка на
английски език, моля да потвърдите, че декларациите за участие в поръчката на
чуждестранни физически и юридически лица се приемат в оригинал, подписани,
съгласно образеца на английски език.
Отговор 3 :
Преводът на английски език на документацията е неофициален и е публикуван
само за информация. Официалният език на процедурата е български.
Съгласно Указанията към участниците за подготовка на офертите, стр. 13,
възложителят е поставил следното условие:
„Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице,
чийто език е различен от български (езика на процедурата), всички декларации по образец
от документацията следва да бъдат преведени, попълнени и подписани, при паралелно
изписване върху страницата на текста на декларацията на български език (отляво) и на
работния език на представляващия участника (отдясно) – вж. примерен Образец 20 към
документацията”.
По аналогия, когато в офертата на участника е включено чуждестранно физическо
лице (в качеството му на ключов/ неключов експерт), то всички декларации, подавани от
лицето, следва да бъдат преведени, попълнени и подписани, при паралелно изписване
върху страницата на текста на декларацията на български език (отляво) и на езика на
лицето (отдясно), съгласно примерен Образец 20 към документацията.
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В случай че участникът е обединение от български и чуждестранни физически и/
или юридически лица, всички декларации на чуждестранния партньор следва да бъдат
преведени, попълнени и подписани, при паралелно изписване върху страницата на текста
на декларацията на български език (отляво) и на езика на чуждестранното физическо /
юридическо лице лицето (отдясно), съгласно примерен Образец 20 към документацията.
Подаването на декларации или други документи в офертата на език, различен от
български, ще доведе до несъответствие на офертата с изискването на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

