Въпроси и отговори:

1.

Като изискване към доказателствените документи, свързани със справката-декларация на
основните договори за услуги, сходни с предмета на настоящата процедура, е посочено, че следва
да се приложат: „Заверени копия от предходно посочените договори и заверени копия от
препоръки за добро изпълнение на същите договори. Препоръките трябва да съдържат датата на
подписване на договора, наименование на Възложителя, предмет на договора, стойност, срок на
изпълнение, и информация за това дали Изпълнителят е извършил услугата в съответствие с
изискванията на Възложителя.”. В този смисъл, могат ли да се приложат препоръки без
реквизитите, посочени в цитираното изискване, в случай, че се приложат договорите за проектите
и в тях са описани всички посочени реквизити?

Тези реквизити може да не се посочват и в придружаващите договорите препоръки за добро
изпълнение, при положение, че от препоръките ясно и недвусмислено е видно, че последните се
отнасят именно до изпълнението на приложените договори със същия Възложител, предмет, дата
на подписване и срок на изпълнение.
2.

В публичната покана, на стр.7 (в дясната колона) е посочено, че "Кандидатът трябва да е
реализирал през последните 3 (три) финансово приключили години (2010, 2011, 2012 г.) в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, оборот от услуги, сходни
с предмета на настоящата процедура в размер на не по-малко от 500 000,00 лв. (петстотин
хиляди лева), без ДДС". На стр.7-8 (в лявата колона) е посочено, че Кандидатът трябва да
представи "Справка - декларация на основните договори за услуги, сходни с предмета на
настоящата процедура, включително договорите доказващи оборот от 500 000 лв., изпълнени
през последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.), считано от крайния срок за
представяне на оферти". Уточнението "считано от крайния срок за представяне на оферти"
означава ли, че трите години би следвало да обхващат периода 16 август 2011 - 16 август 2013 г.
Кой тригодишен период следва да се има предвид при доказването на специфичния
оборот от 500 000 лв. - финнансово приключилите 2010, 2011, 2012 г. или периодът 16
август 2011 - 16 август 2013 г. (каквото е и законовото изискване)?

Кандидатът трябва да представи "Справка - декларация на основните договори за услуги, сходни с
предмета на настоящата процедура, включително договорите, доказващи оборот от 500 000 лв.,
изпълнени през последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.), считано от крайния срок
за представяне на оферти", т.е. за оборот от 500 000 лв. от сходни услуги се признават договори,
сключени и изпълнени през тези три години (2010, 2011, 2012 г.), както и договори, сключени
през една от тези три години, които са изпълнени преди датата на подаване на офертата.

