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

Относно: Разяснение № 1 по документация за обществена поръчка с предмет:
„ Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 20J4-2020“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки давам следните
разяснения по постъпил въпрос:
Въпрос № 1:

,, Имам въпрос във връзка с обществената поръчка за "организиране, логистичното
и техническо обезпечаване и провеждане па събития с различен формат. Събитията
могат да бъдат следните видове: заседание на комитет за наблюдение на ОПТТИ.
годишно (голямо) публично събитие, семинар, пресконференция, обучение, дискусия,
работни среща, форум, кръгла маса. конференция, публични лекция, информационни
кампания, изложби, обучение за изграждане на умения и усъвършенстване
компетенциите за работи в екип, кикто и други. "
Кито условие има поставено организацията която кандидатства 3 г. ди е привили
такива. Срокът задъллсително ли е ди е Зг. ? Мож е ли ди е 1,8г например? Нашата
фирми е регистрирани 03.2017г., но имаме необходимия оборот. Молеем ли ди
участваме или не? "
Отговор № 1:
В буква Б „Технически и професионални способности“, Раздел III „Критерии за
подбор“. Част I „Условия на поръчката и указания“ от документацията за обществената
поръчка е посочено следното: Участниците през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с
предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката.
„Дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката'* е дейност, която
включва провеждане на 1 малко събитие (до 60 души) и провеждане на 1 голямо
събитие (над 60 души).
Видно от посочените две изречения, изискваната 1 (една) дейност следва да е
изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Ако изискваната 1 (една) дейност е изпълнена през последните 1,8 години (година и
осем месеца), считано от датата на подаване на офертата, очевидно участникът ще
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отговаря на изискването, тъй като периодът „1,8 години (година и осем месеца),
считано от датата на подаване на офертата“ попада в обхвата на периода „последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата“.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието се доказва със списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за
извършената услуга.
Обръщаме внимание, че изискването в буква Б „Технически и професионални
способности“, Раздел III „Критерии за подбор“, Част I „Условия на поръчката и
указания“ от документацията за участие няма връзка с оборота на участника.
Изискването за минимален общ оборот е посочено в буква А „Икономическо и
финансово състояние“, Раздел III „Критерии за подбор“, Част I „Условия на поръчката
и указания“ от документацията за участие. Съгласно изискването участниците трябва
да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за
последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на: 100 000 лв.
С уважение,
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Иван Марков
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