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ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

Разяснения  

по обявена обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Логистично 

и техническо осигуряване на обученията, пресконференциите, конференциите, 

годишните срещи и пътуванията“, с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 

„Логистика в България“, Обособена позиция 2 „Логистика в чужбина“, във връзка 

с изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.014-0001-С01 „Въвеждане на Общата рамка 

за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП и във връзка с получено искане за разяснения, 

предоставяме следните отговори на поставените въпроси по отношение на 

Обособена позиция 1 „Логистика в България“: 

ВЪПРОС 1    

Моля за допълнителни разяснения на отговор на въпрос 4 от разяснение, публикувано на 

профила на купувача на 30.08.2019 г., как „спецификата на предмета на поръчката” дава 

право на Възложителят да анулира провеждането на заявено от него събитие, без да 

дължи за това финансови неустойки, такси и други обезщетения. Възложителят може да 

анулира провеждането на заявено от него събитие, но да има заложени минимални 

срокове за прилагане на това право. 

 

ОТГОВОР: 

Изискването е поставено предвид обстоятелството, че предмета на обществената 

поръчка включва участие на лица от различни администрации и изисква съответна 

координация, което в краен случай би могло да наложи прилагане на клаузата на 

договора за обществена поръчка относно анулиране на дадено събитие. Все пак следва 

да се отбележи, че към момента от множеството обществени поръчки изпълнени от 

института подобна  клауза не е прилагана въпреки наличието и в съответните договори. 

Намираме, че същата е определена в съответствие именно на горепосочената специфика 

по предмета на поръчката и не е в противоречие с приложим нормативни/или 

административен акт, както и не противоречи на добрите нрави и търговски практики. 

Предвид изискуемия опит по процедурата се предполага, че изпълнителя на същата ще 

има съответни търговски взаимоотношения с хотели, които ще му позволят да реализира 

обществената поръчка с изискуемото качество и в определения срок.  

 

 

ВЪПРОС 2 

Относно отговор на въпрос 5 от разяснение, публикувано на профила на купувача на 

30.08.2019 г. ,, липсата на предварителна информация за местонахождението (по 

градове) на 32-те администрации, не дава възможност на кандидата за Изпълнител да 
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изготви оптимално ценово предложение, отговарящо на критерии „най-ниска цена”, 

заложена в Обявлението за Обществената поръчка. 

Моля за допълнителни разяснения за местонахождението (по градове) на 32-те 

администрации. 

 

ОТГОВОР: 

Както вече беше разяснено, 32-те администрации са предварително избрани от 

Възложителя администрации на изпълнителната власт съгласно чл. 36, във връзка с чл. 

19 от Закона за администрацията. Информация за проекта съществува на 

институционалния сайт на ИПА. В основата на проекта е въвеждането на CAF модела в 

администрации на територията на цялата страна. Водещото в тази обществена поръчка 

са самите обучения, а не градовете в които ще се проведат. Към настоящия момент, CAF 

модела е въведен в 48 администрации от цялата страна и се предвижда да бъде внедрен 

в още 32.  


