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Относно: Запитване за документацията необходима за кандидатстване по 
открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет : 
„ Извършване на оценка на въздействието на проект «Изграждане на капацитет» по 
програма BG 06"Деца и младежи в риск" финансиран от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009 - 2014" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило искане на основание чл.29 ал.1 от ЗОП, правя следните 
разяснения по поставените въпроси: 

ВЪПРОС 1 : В Образец № 7 - Справка-декларация за екипа от специалисти, които ще 
отговарят за извършването на дейностите по предмета на поръчката, след таблицата е 
посочен следния текст: „За удостоверяване на образованието, професионалния и 
специфичен опит и квалификацията на експертите и съответствието им с 
изискванията на възложителя прилагаме автобиографии на преводачите, с посочване 
на сертификати, дипломи, за експертите, които са ангажирани с превод на ромски 
език-да се посочат вида и наименованията на извършени от експерта писмени 
преводи, издание/ако са издавани/, възложител на превода, място на публикацията / за 
публикации в интернет/." 

В документацията и по-конкретно в частта с изисквания към екипа от ключови 
експерти, отговорни за изпълнението на поръчката, преводачи с владеене на ромски 
език не се изискват. 

В тази връзка моля да поясните дали Възложителят ще изисква включването на 
подобни експерти, като неключови в списъка с експерти на кандидатите, респективно 
в таблицата в колона „Ниво на владение на език" на образеца се изисква посочване на 
владеене на ромски език или са допуснати технически грешки в образец № 7 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1 

В образеца е допусната техническа грешка, като неоснователно е посочено 
изискването „за експертите, които са ангажирани с превод на ромски език-да се 
посочат вида и наименованията на извършени от експерта писмени преводи, 
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издание/ако са издавани/, възложител на превода, място на публикацията / за 
публикации в интернет/." 

Предлаганите експерти трябва да отговарят на изискванията, посочени в раздел 3.2.2. 
„Изисквания към екипа" на документацията и в раздел III.2.3 „Технически 
възможности" „минимални изисквания" от обявлението, където не е поставено 
изискване и става ясно ,че не се изисква доказване на владение на език, в т.ч. и на 
ромски език от посочените експерти. Участникът трябва да покаже наличието на общ 
и специфичен професионален опит на екипа, съобразно изискванията на 
документацията и обявлението. 

ВЪПРОС 2 Като продължение на горния въпрос Образец 8 -ПРОФЕСИОНАЛРНА 
АВТОБИОГРАФИЯ НА ЕКСПЕРТ , т.4.2 "Специфичен опит на дейности, подобни на 
предмета на поръчката, в последната колона на таблицата е вписано: „Основни 
дейности/преведени материали/.Моля да поясните дали Възложителят има изискване 
към ключовите експерти или към някои от тях за извършване на подобни преводи и 
ако да на какъв език? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2 Като продължение на отговора на предходния въпрос 
уточнявам, че се касае до техническа грешка, като в последната колона на таблицата е 
вписано: „ ..../преведени материали". Няма такова изискване в обявлението и 
документацията. 

ВЪПРОС 3 В Образец № 14 -ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е записано „В ценовото 
предложение трябва да посочат единичните и обща стойност на всички продукти 
отделно, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да се съобразят с посочената максимална 
прогнозна стойност».В самият образец е оставено място на за попълване на цената от 
кандидатете на един ред (цифром и словом) ,като в документацията е разписано, че 
очаквания продукт е Доклад за оценка на въздействието. Моля да поясните дали става 
въпрос за допусната техническа грешка относно изискването за посочване на 
единична и обща стойност на „всички продукти" или да посочите начина за 
разбиване на предлаганата цена 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3. Участникът трябва да посочи обща цена за изпълнение на 
дейностите по договора, които завършват с Доклад за оценка на въздействието. Не е 
необходимо разбиване на посочената цена 
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ВЪПРОС 4 В качената на сайта на Възложителя -Център за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства документи по 
поръчката и по -конкретно в сканирания файл dokumentaciq.pdf има пропуснати 
страници, а именно: стр.2 стр.З и стр.7, общо три страници.Моля да приложите 
липсващите страници в документа. 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4 

В сайта са качени пропуснатите при сканирането страници 

ЛОРА АТАНАСОВА МАХЛЕЛИЕВА-КЛАР 

Директор на ЦОИДУЕМ 

Ръководител проект "Изграждане на капацитет 
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