РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Министерство ив транспорта,

ДО
Потенциалните участници в публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

Относно: Разяснение № 2 по документация за обществена поръчка с предмет:
„Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки давам следните
разяснения по постъпили въпроси:
Въпрос № 1:
„От разпоредбите на чл. 19, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 1 от приложения към
документацията проект на договор е видно, че едно от съществените задължения на
Възложителя по договора, е задължението да започне изпълнението на услугите,
възложени със заявка по т. 2, буква „А “ от Техническата спецификация, т.е. да
организира съответното събитие по заявката, в срок не по-дълъг от 15
(петнадесет) дни, считано от датата на получаването на тази конкретна заявка. В
771. 2 otri Тех7шческа7па спецификация също е /юсочено, че Възложителят подава
писмена заявка до Изпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни преди определената
дата за провеждане на съответното събгтте.
Същевременно в Техническата спецификация е посочено, че след получаването на
заявка/па Из71ълнгт7елят предлага на Възложителя митшум 2 (два) варианта за
провеждане на всяко отделно съби/пие, в срок до 3 (три) рабо7тш дни от датата на
получаване на заявката. След това Възложителят следва да уведоми Изпълнителя за
избрания вариант за провеждане на събитие/по в срок до 2 (два) работни дни. след
получаване на предложените от Изпълнителя варианти. От изложено7по е видно, че в
рамките на предвидения в договора максимален срок от 15 дни мелсду датата на
за явка т а и д а т ат а на събитието, 5 р а б о т н и дни са предвидени за окончателно
7Ю7Пвърждаване на заявката, следователно за Изпълнителя остават най-много 10 дни
за изпълнение на дейностите по организиране на събитието.
Предвид гореизложеното, моля да потвърдите, че съгласно изискванията на
докумен7пация77ю максималният срок между датата на заявката и датата за
провеждане на събитието е 15 дни, в който се вкточват 5 работни дни по съгласуване
и потвърждаване на окончателния вариант за провеждане на събитието. "
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Отговор № 1 :
В цитираните чл. 19, т. 1 и чл. 36, ал. 2, т. 1 от проекта на договор и т. 2 от
Техническата спецификация задължението за започване изпълнението на услугите,
възложени със заявка по т. 2, буква „А“ от Техническата спецификация, е на
Изпълнителя, а не на Възложителя (както е посочено във въпроса). Приемаме, че е
налице техническа грешка във въпроса и отговорът ни отчита обстоятелството, че
посоченото задължение е на Изпълнителя.
В приложение 2 „Техническа спецификация“, т. 2 „Обхват и видове дейности на
обществената поръчка“ е посочено, че „Възложителят подава писмена заявка до
Изпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни преди определената дата за провеждане на
съответното събитие“.
В същата точка на техническата спецификация е посочено, че „Изпълнителят следва
да предложи на Възложителя минимум 2 (два) варианта за провеждане на всяко
отделно събитие до 3 (три) работни дни от датата на получаване на заявката.
Възложителят уведомява Изпълнителя за избрания вариант за провеждане на събитието
в срок до 2 (два) работни дни, след получаване на предложените от Изпълнителя
варианти“.
При логическото тълкуване на посочените текстове е ясно, че срокът за предлагане
на Възложителя на минимум 2 (два) варианта за провеждане на всяко отделно събитие
и срокът Възложителят да уведоми Изпълнителя за избрания вариант за провеждане на
събитието са част от 15 (петнадесет) дневния срок.
С оглед посоченото, невярно е твърдението Ви, че „съгласно изискванията на
документацията максималният срок между датата на заявката и датата за провеждане
на събитието е 15 дни“. Това Ваше твърдение противоречи на документацията: видно
от т. 2 на Техническата спецификация 15 дневният срок е минималният срок между
датата на заявката и датата за провеждане на събитието, а не максималният. Това
следва от обстоятелството, че „Възложителят подава писмена заявка до Изпълнителя в
срок до 15 (петнадесет) дни преди определената дата за провеждане на съответното
събитие“ т.е. в общия случай - преди тази дата или най-късно на тази дата.
В техническата спецификация е уреден случая, ако Възложителят не може да спази
посочения 15-дневен срок. В приложение 2 „Техническа спецификация“, т. 2 „Обхват и
видове дейности на обществената поръчка“ е посочено, че „В случаите, когато се
налага в по-кратки срокове от 15 (петнадесет) дни да се възложи и проведе събитие,
възлагането се осъществява след изрично съгласие от Изпълнителя.“
Тоест, ако Възложителят подаде писмена заявка до Изпълнителя в по-кратък срок
от 15 (петнадесет) дни преди определената дата за провеждане на съответното събитие,
за да се възложи организиране на събитие, ще е необходимо съгласието на
Изпълнителя.
Въпрос № 2:
„В т. 3 „Екип за изпълнение на дейностите“ в Техническата спецификация към
процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят е записал
следното изискване: „За обезпечаване дейностите по изпълнение на всяка конкретна
заявка за пр ед о ст а вян е на ло ги с т и к а за п р о веж д а н е па д ад ено съ бит ие от изб роен ит е

в настоящите технически спецификации, Изпълнителят определя ръководител на
екип. ангажиран с цялостното координиране на дейностите и комуникацията с
Възложителя и минимум две лица за регистрация и техническо лице за техническото
обезпечаване на съответното събитие. Представителите на Изпълнителя, които са в
пряк контакт с участниците на събитията следва да имат представителен вид и
облекло, съответстващ на формата на събитието “.
1.
Моля, да потвърдите разбирането ни, че в техническото си предложение
кандидатите следва да предоставят информация само за състава на екипите, които
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ще бъдат ангажирани с изпълнението па всяка конкретна заявка (могат да бъдат
повече от един екип), без да упоменават поименно съответните експерта и техния
опит, предвид това, че никъде в документацията Възложителят не посочва
конкретни изисквания по отношение на екипа за изпълнение на дейностите.
2.
Моля да потвърдите разбирането ни, че в последствие при изпълнение на
договора, дейностите могат да бъдат изпълнявани от повече от един екип, при
спазване на минималния състав за всеки един от тях, а именно: ръководител, две лица
за регистрация и едно техническо лице? “

Отговор JV» 2:
Съгласно посоченото в приложение 2 „Техническа спецификация“, т. 3 „Екип за
изпълнение на дейностите“ Изпълнителят определя екип за изпълнение за всяка една
заявка по своя преценка, но отговарящ на условията в документацията.
В допълнение, в документацията липсва изискване участниците в техническото си
предложение да упоменават поименно съответните експерти в екипа за изпълнение на
дейностите и техния опит. В техническото предложение е посочено, че „Участникът
описва в свободен текст предлаганият от него начин на изпълнение на услугата“.
Достатъчно е това описание да съответства на всички изисквания на документацията и
да не им противоречи.
Няма забрана или пречка в документацията дейностите по договора да бъдат
изпълнявани от повече от един екип при спазване на всички изисквания на
документацията, включително на договора и на техническата спецификация, относно
екипа за изпълнение на дейностите.

С уважение,
А

Иван Марков На осн. Чл.2.ал.1
Главен секретар на
Министерството па
информационните

от ЗЗЛЛ
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