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ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна
оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и
конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.“, с две обособени
позиции:
1.Обособена позиция 1: Извършване на предварителна оценка на Оперативна
програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.
2. Обособена позиция 2: Извършване на екологична оценка и оценка на
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на Оперативна
програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на
предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и
целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и
конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.“,с две обособени позиции и
на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, регламентиращ писмените разяснения от
Възложителя по документацията за участие, в законоустановения срок, Ви
уведомявам за следните въпроси и отговори:
Въпрос 1: Във връзка с поставените минимални изисквания за технически
възможности и квалификация от страна на възложителя в обявлението за
обществена поръчка ( Раздел III.2.3) и дадената дефиниция за услуги, сходни с
предмета на обособена позиция № 1, а именно „извършени услуги в сферата на
разработването и/или анализи, и/или оценки на изпълнението на национални и/или
европейски и/или регионални програми, проекти, стратегически документи,
планове”, ще приеме ли възложителят за услуга, сходна с предмета на обособена
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позиция № 1, извършването на оценка за съответствие на оперативна програма по
предприсъединителния инструмент (IPA) на страна кандидат-член?
Искаме да подчертаем, че извършената услуга, свързана с оценка на
съответствието на въпросната оперативна програма, съответства като обхват на
работата с предвидения такъв по т. 7 „Оценка на системите за управление и контрол
и административния капацитет за изпълнение на програмата” и т. 8 „Оценка на
хоризонталните принципи и цели, включени в оперативната програма”, съгласно т. 3
„Количество или обем” от приложение Б, отнасящо се за обособена позиция № 1 на
обявлението за обществената поръчка.
Отговор 1: Да, договори за оценка на съответствието по пред-присъединителна
програма IPA попадат в обхвата на изискванията за сходни с предмета на поръчката
- Обособена позиция 1 - договори.

Въпрос 2: Във връзка с поставеното изискване към третия Ключов експерт „Бизнес
среда, иновации и конкурентоспособност”, за притежаване на „Практически опит в
изготвяне на анализ и/или оценка на поне два (2) стратегически документа/
планове/програми
в
областта
на
бизнес
развитие,
иновации
и/или
конкурентоспособност или в съответната им част за на бизнес развитие, иновации
и/или конкурентоспособност”, ще приемете ли за изпълнено това изискване по
отношение на експерт, който е участвал в изготвянето на анализи на стратегически
документи в областта на бизнес развитието (стратегии за развитие) на дружества,
чиято дейност е обект на държавно регулиране или дружества, чийто капитал е 100 %
държавна собственост, или са публични дружества/холдингови структури?
Отговор 2: Експертът следва да отговаря на изискванията за практически опит в
изготвяне
на
анализ
и/или
оценка
на
поне
2
(два)
стратегически
документа/планове/програми в областта на бизнес развитие, иновации и/или
конкурентоспособност или в съответната им част за бизнес развитие, иновации
и/или конкурентоспособност. Ако така описаният опит за експерт включва изготвяне
на анализ и/или оценка на стратегически документ в областта на бизнес развитие,
то следва този опит да бъде зачетен.

Въпрос 3: Моля за Вашето становище относно изискванията за членовете на екипа да
владеят английски език писмено и говоримо на работно ниво: необходимо ли е да се
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представи копие от документ за владеенето на английски език и евентуално-какъв
документ следва да се представи?
Отговор 3: Изискването за владеене на английски език е разписано в техническата
спецификация като препоръка към участниците. Това не е условие за допустимост на
експертите и следователно не е необходимо да се удостоверява с конкретни
документи. Следва да се има предвид фактът, че основните документи и доклади
трябва да се представят както на български, така и на английски език, а съгласно
техническите изисквания към изпълнението на поръчката (т. 5) „Членовете на екипа
трябва да владеят английски език писмено и говоримо на работно ниво, предвид
възможни работни версии на документи, срещи с Европейската комисия, заседания,
диалог с представители на държави-членки на ЕС, и др.”
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