
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

ДО: 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие 
в обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава пета от Закона за 
обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Проучвания и 
анализ на икономическите и социални характеристики в община Смолян, 
изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и 
оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.” в 
изпълнение на проект  - „По-добри политики чрез партньорство и участие на 
заинтересованите страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова 
помощ  с регистрационен номер  А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна 
програма „Административен капацитет” 2007-2013,  Приоритетна ос I „ Добро 
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-
04, която обществена поръчка е открита с Решение № 65 от 18.09.2012 г. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 По повод постъпило искане с вх. № ДЛ002675 от 04.10.2012 г. за разяснения по 
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
посочения по-горе предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП в качеството ми на 
възложител, давам следните отговори на зададени от участници въпроси, както 
следва: 
  
  Въпрос 1: „Съгласно техническото задание, Раздел ІІ, Специфични изисквания към 
участниците, т. 4 „Минимални изисквания към техническите възможности на 
участниците“ участникът трябва да има опит при изпълнението на договори, сходни 
с предмета на настоящата обществена поръчка, включително да е изпълнил през 
последните 3 /три години до крайната дата за подаване на офертите най-малко 2 /два/ 
договора, всеки от които да включва:  
   - Проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции 
на централно/национално/регионално, областно или общинско ниво и изготвяне на 
SWOT анализ или еквивалентни;  
- Извършване на оценки по отношение на изпълнението на документи, свързани със 
стратегическото планиране или еквивалентни;   
- Проучване на опит и добри практики на друга държава за стратегическо планиране  
или еквивалентно;  
- Организация на работни посещения, семинари, конференции или еквивалентни в 
друга държава. 
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Моля да потвърдите нашето разбиране, че ако един договор включва само една или 
няколко от горепосочените дейности, то участникът трябва да посочи минимум 2 
изпълнени договора, отговарящи на изискването за всяка от 4-те дейности.“  
 
Отговор: В съответствие с чл. 51, ал. 1 т. 1 от ЗОП, за доказване на техническите 
възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят е 
изискал от тях да представят списък на основните договори за услуги, сходни на 
тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години до 
датата на подаване на офертите, а като минимално изискване е посочено - да са 
изпълнили най-малко 2 /два/ договора, всеки от които да включва горепосочените 
4/четири/ дейности. 
За доказване на това минимално изискване, Възложителят е предоставил възможност 
на участниците да посочат два или повече договора в зависимост от техния обхват. В 
случай, че участник е изпълнил два договора, всеки от които включва всички 
посочени 4 дейности, то тези два договора са достатъчни. В случай, че дейностите са 
били предмет на възлагане по различни договори, то участника следва да представи 
по два договора за всяка една дейност.   
 
  Въпрос 2: „Моля да разясните какво се разбира под „еквивалентни“ дейности при 
всяко едно от изискванията за специфичен опит по обществената поръчка.“ 
 
Отговор:  В Раздел ІІ Специфични изисквания към участниците, т. 3.1. са посочени 
дейностите, които са сходни с предмета на настоящата поръчка. За всяка една 
дейност е посочено или  „еквивалентни“.   

Еквивалентни са дейностите, които са равностойни/равнозначни или които 
напълно биха могли да заменят така формулираните услуги. Възложителят е посочил 
тази възможност, за да не се ограничи кръга на договорите, с които участниците ще 
доказват специфичния си опит,  предвид разнообразието на гражданско-правните 
отношения между различните правни субекти. Всеки възложител сам формулира 
предмета на услугата, която възлага и по този начин услуги, които по същество са 
едни и същи могат да бъдат описани по различен начин. При откриване на 
процедурата и посочване на сходните договори, възложителят не би могъл да 
предвиди и изброи всички възможни варианти на възлагане на тези дейности.  

Предвид гореизложеното, Възложителя е предоставил възможност на 
участниците да доказват специфичен опит с еквивалентни договори.    

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян 
 


