РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
№ РР-05-8-(58)
13.09.2012 г.

Относно: Отговори на постъпили запитвания по документацията за участие
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучвания,
изследвания и анализи на политиките за развитие на Област Монтана” по проект
„Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оц енка на
политиките за развитие в област Монтана”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Административен капац итет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския соц иален фонд.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания по документацията на горепосочената
поръчка Възложителя предоставя на всички заинтересовани лица следните
разяснения:
Въпрос:
1. Възложителят ще приеме ли като сходни дейности, дейности свързани с
устройство на територията?
Отговор:
Дейности, свързани с устройство на територията, е широко понятие, приемането или
отхвърлянето на дадена дейност като сходна с предмета на поръчката е изцяло в
прерогативите на оценителната комисия, на база на представените доказателства и в
контекста на тяхното представяне.
Дейности, сходни с предмета на поръчката, са дейности свързани с проучването,
анализа, разработването, планирането, програмирането, управлението, ресурсното
осигуряване, наблюдението, контролът или оценката на планове, програми или
проекти за регионално развитие.
Съгласно Чл. 29. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения
по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или
получаване. Поставеният въпрос предполага Възложителя да приеме или отхвърли
хипотетично дадено доказателство, което е недопустимо на този етап от провеждане
на процедурата.
Въпрос:

2. Възложителят ще приеме ли сертификат по стандарти за системи за
управление на качеството ISO 9001 (или еквивалент) с обхват „Предоставяне
на консултантски услуга по разработване и управление на проекти,
устройствено планиране и инвестиционно проектиране.”?
и
3.

Моля да потвърдите, че сертификатът за ISO 9001:2008 с предмет на
дейност: Консултантски услуги в сферата на бизнеса и управлението на
проекти - изписан на сертификациония документ и детайлизиран в
„Наръчника по качеството" и в „Политика и цели по качеството", които ще Ви
представим, позволява на нашата организация да покрие минималните
изисквания за технически възможности и квалификация на участниците,
посочени в документацията по настоящата обществена поръчка?

Отговор:
Приемането или отхвърлянето на сертификат за системи за управление на
качеството, както и тълкувания относно обхвата на сертификат, притежаван от даден
кандидат, на този етап от провеждане на процедурата, са недопустими.
Право на всеки кандидат (участник) в процедурата, е да представи доказателства,
които по безспорен начин да доказват покриването на поставено от Възложителя
минимално изискване.
Съгласно Чл. 29. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие. Поставеният въпрос предполага Възложителя да приеме
или отхвърли хипотетично дадено доказателство, което е недопустимо на този етап
от провеждане на процедурата.
Въпрос:
4. Възложителят ще приеме ли за специфичен опит: участие в разработка/
изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие, участие
в разработка/ изготвяне / актуализация на проекти свързани с устройство на
територията. (във връзка с Експерт по финанси и бюджетиране)
и
5. Възложителят ще приеме ли за доказване на общ и специфичен опит: участие
в разработка/ изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и
развитие, участие в разработка/ изготвяне/ актуализация на проекта свързани
с устройство на територията? (във връзка с Експерт Техническа
инфраструктура)
и
6. Във връзка с изискване за експерт социално развитие, експерт икономика и
Ръководител на екип за Общ опит и Специфичен опит. Възложителят ще
приеме ли за общ и специфичен опит: участие в разработка/ изготвяне на
интегриран план за градско възстановяване и развитие, участие в разработка/
изготвяне/ актуализация на проекти свързани с устройство на територията?
Отговор:
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Приемането или отхвърлянето на дадено доказателство за опит, представено от
даден кандидат(участник) в процедурата е изцяло в прерогативите на оценителната
комисия и в контекста на неговото представяне.
Право на всеки кандидат(участник) в процедурата е да представи доказателства,
които по безспорен начин да доказват покриването на поставено от Възложителя
минимално изискване.
Съгласно Чл. 29. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие. Поставеният въпрос предполага Възложителя да приеме
или отхвърли хипотетично дадено доказателство, което е недопустимо на този етап
от провеждане на процедурата.
Въпрос:
7. Във връзка с изискване за Експерт по човешки ресурси (демография и пазар
на труда) «Образование и професионална квалификация - магистър по
демография, икономика на труда, география или еквивалент». Възложителят
ще приеме ли за Образование и професионална квалификация - магистър по
икономика, регионално развитие, урбанизъм?
Отговор:
Изискванията относно образованието и квалификацията на за Експерт по човешки
ресурси (демография и пазар на труда) са: магистър по демография, икономика на
труда, география или еквивалент.
Право на всеки кандидат(участник) в процедурата е да представи доказателства,
които по безспорен начин да доказват покриването на поставено от Възложителя
минимално изискване, в това число и образованието и квалификацията на даден
експерт.
Съгласно Чл. 29. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие. Поставеният въпрос предполага Възложителя да приеме
или отхвърли хипотетично дадено доказателство, което е недопустимо на този етап
от провеждане на процедурата.

С уважение,
ИВАЙЛО ПЕТРОВ /п/
Областен управител на област Монтана
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