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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 4: Може ли експерт, включен в оферта, подадена по обществена поръчка с
предмет „Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с
процеса на програмиране на оперативната програма за иновации и
конкурентоспособност през следващия програмен период 2014–2020“, с две
обособени позиции, номер на публикуваното решение № РД-16-1299 от 25.09.2013
г., да участва като ключов експерт в оферта по обществена поръчка „Извършване
на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с
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предмета и целите на опазване на защитените зони на оперативната
програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 20142020 г.“, номер на публикуваното решение № РД-16-1401 от 11.10.2013 г.
Обществената поръчка с предмет „Предоставяне на консултантска подкрепа и
експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма
за иновации и конкурентоспособност през следващия програмен период
2014–2020“ още е в оценка.
Има ли конфликт на интереси?
Отговор 4: Няма пречка експерт, включен в офертата, подадена по обществена
поръчка с предмет „Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза,
свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за иновации
и конкурентоспособност през следващия програмен период 2014–2020“, да
участва като ключов експерт в оферта по обществена поръчка „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 20142020 г.“.

Въпрос 5: Съгласно Раздел III – Специфични изисквания за участнициобединения, т. 1 „Обединението на физически лица и/или юридически лица има
качеството на „участник” в настоящата процедура.” и т. 2 „В случай, че участникът в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него трябва да
определят в споразумението за създаването си, физическо лице, което е упълномощено
да представлява обединението пред трети лица, в т.ч и пред възложителя.”,
необходимо ли е споразумението за обединение да бъде нотариално заверено?
Отговор 5: Няма изискване за нотариална заверка на споразумението за
обединение, когато се представя в оригинал. Когато се представя копие на
споразумението, тогава се изисква нотариална заверка на копието.

Въпрос 6: Съгласно Раздел III – Специфични изисквания за участнициобединения, т. 3 „При участие на обединения, които не са юридически лица,
критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от
лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението
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на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
създаване на обединението. Документите за доказване на съответствие с критериите
за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът
доказва съответствието си с критериите за подбор.”. От цитираната т. 3 не става
ясно Възложителят ще приеме ли при участник в обществената поръчка обединение,
сертификатът по ISO 9001:2008 да бъде представен само от един от партньорите в
обединението?
Отговор 6: Няма пречка за участник в обществената поръчка - обединение,
сертификатът по ISO 9001:2008 да бъде представен само от един от партньорите в
обединението. Все пак е необходимо да се съобрази участието на съответния
партньор в разпределението при изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението.

Въпрос 7: В Приложение 15 от образците за участие е цитирана обществена
поръчка с предмет „Логистично и техническо обезпечаване на мероприятия/събития,
касаещи
изпълнението
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПК) 2007-2013 и подготовката
на бъдещата оперативна програма за периода 2014-2020 г.“ Може ли участникът да
приеме, че става въпрос за техническа грешка и при подаване на образеца името на
обществената поръчка да бъде променено с „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.“?
Отговор 7: В Приложение 15 от образците за участие е допусната техническа
грешка, като неправилно е посочен предметът на друга обществена поръчка. Mоля,
при попълване на Приложение 15 името на обществената поръчка да бъде
променено с „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.“, като се посочи и съответната обособена позиция, за която се
кандидатства.

Въпрос 8: При изпълнение на Обособена позиция 2, съгласно изискванията на
документацията за участие е необходимо ключовите експерти 1,2,3,4 и 5, да
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притежават „висше образование, минимум образователно-квалификационна степен
„магистър” в следните области на висшето образование: екология, природни науки,
биологически науки, управление на води/отпадъци, регионално/устойчиво развитие
или еквивалентна специалност”. Възложителят ще приеме ли за еквивалентно
образование „Магистър водоснабдяване и канализация”?
Отговор 8: Да, експерти с образование магистър „водоснабдяване и канализация”,
ще се приемат за еквивалентна специалност.

Въпрос 9: В Глава трета, раздел I, т. 5 от документацията за участие в горната
процедура е указано, че документите по т. 3 се представят от членове на
обединението, чрез участникът, който доказва съответствието си с критериите за
подбор. Същевременно номерацията на точките в раздела започва от 1-2, като
продължава с точки 4-6, т.е т. 3 липсва. В тази връзка, моля, да разясните дали в
случая е допусната техническа грешка в номерацията или съществуват изисквания
за участие, които не са посочени в документацията. В случай, че не се касае до
техническа грешка, моля, да предоставите липсващата част от текста.
Отговор 9: Допусната е техническа грешка в номерацията на Раздел I, от Глава
трета. Точка 5, която следва да се номерира, като точка 4, следва да се чете:
„ 4. Документите по точка 2 се представят от членовете на обединението, чрез които
участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.”

Въпрос 10: В Глава осма, раздел IV, т. 2, от таблицата, указваща съдържанието на
плик № 1 не става ясно от кого трябва да се заверят документи № 15.3, № 15.4, №
15.5 – от участника, респективно управителя на участника или от съответния ключов
експерт.
Отговор 10: За документите, посочени в таблицата, указваща съдържанието на
документите в Плик 1, под номер: 15.3, 15.4, 15.5, изискването е за „Копия,
заверени с „Вярно с оригинала”, така както се заверяват всички други документи,
представени в Плик 1 като част от офертата на участника. Тези документи следва да
се заверят от представляващия участника/физическото лице – представляващо
обединението.
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Въпрос 11: В приложение 15 от документацията е допусната техническа грешка при
посочване на предмета на поръчката. Предвид това моля да разясните дали
участниците следва да я отстранят, като изпишат коректното наименование.
Отговор 11: В Приложение 15 от образците за участие е допусната техническа
грешка, като неправилно е посочен предметът на друга обществена поръчка. Mоля,
при попълване на Приложение 15 името на обществената поръчка да бъде
променено с „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.“, като се посочи и съответната обособена позиция, за която се
кандидатства.

Въпрос 12: Моля да уточните дали ще приемете за съответстващ с предварително
обявените условия сертификат ISO 9001:2008 с обхват разработване и управление
на проекти, финансирани от ЕС, международни и национални програми и фондове.
Юридически консултации. Инженерингови дейности и инвестиционно проектиране.
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сгради и
инфраструктурни проекти.
Отговор 12: Обхватът на сертификацията следва да включва: подготовка,
управление, мониторинг и оценка на проекти, и/или стратегическо планиране, и/или
управленско консултиране, и/или разработване, анализи и оценки на програми и
проекти и/или еквивалент. Следователно, така описаният във въпроса обхват,
следва да бъде зачетен.

Въпрос 13: В таблицата, указваща съдържанието на плик № 1 по отношение на
изискванията към договора за обединение е записано следното: документът следва
да съдържа клаузите съгласно настоящата документация, и обединението да е
учредено и регистрирано съгласно всички изисквания на законодателството, където
е учредено.
Същевременно в Pаздел III “Специфични изисквания за участници-обединения” от
документацията, както и в обявлението на поръчката няма посочено изискване за
създаване на юридическо лице, когато участникът е обединение.
Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП да разясните каква
регистрация се изисква от участниците-обединения.
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Отговор 13: Изискванията за участници – обединения са подробно описани в
документацията – Глава II, Условия за участие, раздел III :
1. Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на „участник”
в настоящата процедура. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото
се задължава преди сключване на договора да представи удостоверение за данъчна
регистрация, както и удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.
2. В случай че, участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице, участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си,
физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети
лица, в т.ч. и пред възложителя.
3. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор
се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него,
с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се
представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва
съответствието си с критериите за подбор.
4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за
всеки от участниците в обединението поотделно.
5. В случай че, участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение
помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които:
5.1.определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните
видове
дейности
между
отделните
участници
в
обединението.
Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се
изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно
посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел
осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП
и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно
чл. 25, ал. 8 от ЗОП;
5.2.посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява
обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва
всички документи от името на обединението;
5.3.гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в
него за целия период на изпълнение на договора;
5.4.гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключване
на договора за възлагане на обществена поръчка, освен при изключителни
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случаи, свързани със смърт на физическо лице или прекратяване на
юридическо лице – член на обединението.
5.5.гарантират, че един или повече от участниците в обединението поемат
отговорност за изпълнение на задълженията му по договора, в случай на
прекратяване на дейността на обединението.
6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице след избора на
обединение за изпълнител.
8. Участник – Обединение може да сключи едно споразумение за обединение, в
случай че кандидатства и за двете обособени позиции, като това изрично се посочва
в споразумението. В този случай, посочените изисквания в т. 5.1. се отнасят за
всяка една от обособените позиции по отделно, по-конкретно: за всяка обособена
позиция по отделно се описват разпределението на дейностите съгласно
изискванията по т.5.1.
В таблицата, указваща съдържанието на Плик 1 – няма противоречия, като
законодателството, за което се отнася въпроса, обхваща както българското
законодателство, така и законодателството на други чужди държави, за участници –
обединения, регистрирани и/или учредили се съгласно местното законодателство на
съответната държава.
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