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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    

В ТС по ОП 1 за обученията и годишните срещи в София и страната,  в изискванията за 

настаняване Възложителя никъде не посочва какъв вид настаняване (единично или 

двойно) трябва да се осигури на участниците. Моля да уточните! 

 

ОТГОВОР: 

Видът настаняване е посочено в ТС, Раздел I „Изисквания за Настаняване“, абзац 

„Минимални изисквания към стаите“ е указано, че „Изпълнителят следва да предвиди 

единично настаняване на участниците в събитията“. 

 

 

ВЪПРОС 2 

Моля да уточните в какви срокове (колко дни преди събитието) Възложителя ще подаде 

възлагателно писмо до Изпълнителя за: 

- настаняване; 

- зали и техника; 

- транспорт; 

- кафе-паузи, кетъринг и обяд/вечеря 

 

ВЪПРОС 3 

Моля да уточните какво разбира Възложителя под  "своевременно предоставяне на 

график за мероприятия" в т.V от ТС Изисквания за регистрация на материалите, първи 

абзац. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2 И ВЪПРОС 3: 

В чл. 12, ал. 1 от проекта на договор е посочено, че „В срок до 10 (десет) работни дни, 

считано от датата на подписване на договора за изпълнение на услугата се организира и 

провежда встъпителна среща с участието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Встъпителната среща се организира и провежда с цел обсъждане на 

предстоящите дейности по договора, представени в Предложението за изпълнение на 

поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“ 

По време на встъпителната среща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

индикативен график с дати и места за провеждане на обученията с цел организация на 

транспорт и настаняване, зали и техника, кафе-паузи, кетъринг и обяд/вечеря. 

 

 

ВЪПРОС 4 

По договор за обществена поръчка с предмет „Логистично и техническо осигуряване на 

обученията, пресконференциите, конференциите, годишните срещи и пътуванията“ по 

Обособена позиция 1 „Логистика в България“ 

 

В ал.7 на чл.1 моля Възложителя да заложи минимум 10-дневен срок преди да приложи 

правото си да анулира провеждането на заявено събитие, без да дължи за това финансови 

неустойки, такси и др. обезщетения. 

Отправяме такава молба към Възложителя , поради факта, че всички хотели в България 

налагат неустойки при отмяна резервация на събитие в срок по-малък от 10-14  дни. 

Такава резервация  се извършва чрез предварително заплащане от страна на 

Изпълнителя. 

 

ОТГОВОР: 

Поставеното изискване е заложено предвид спецификата на предмета на поръчката и 

следва да бъде изпълнено от участниците. 

 

ВЪПРОС 5 

Моля да уточните какво има в предвид Възложителя в израза "32 администрации" в 

Дейност 3 - специализирани обучения 1 и 2: 

- администрации в София (министерства, агенции, комисии, дирекции и др.) 

- администрации в страната (общински, областни, териториални единици на 

министерства, агенции и др.) 

При поставен критерии "най-ниска цена" това уточнение е от особена важност при 

изготвяна на ценовата оферта. 

 

ОТГОВОР: 

32-те администрации са предварително избрани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ администрации на 

изпълнителната власт съгласно чл. 36, във връзка с чл. 19 от Закона за администрацията. 

Конкретните администрации ще бъдат предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на встъпителната среща съгласно чл. 12, ал. 1 от проекта на 

договор. 


