
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпрос, зададен от заинтересовано лице в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение с предмет: „Организиране и провеждане на 

събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република 

България за нуждите на ЦРЧР“. 

 

 

Въпрос № 1: „В ценовото предложение, което Изпълнителят следва да 

предложи, Възложителят детайлно е описал изискуемите позиции и е диференцирал 

настаняването на участниците съобразно категорията на хотела – 1, 2, 3, 4 или 5 

звездни. Същата логика се запазва и при офериране на цени за наем зала в 5, 4, 3 или 2 

звезден хотел.  

 

По отношение на хранене и кафе-паузи ( кафе-паузи, обяд и вечеря на човек за 

сет меню или бюфет, изнесена седяща вечеря на човек, вечеря на човек за изнесен 

бюфет/коктейл) Възложителят не прави такова разграничение – това техническа 

грешка ли е или посочената от Изпълнителя цена следва да е приложима за 1, 2, 3, 4 и 

5 звездни хотел в областен град, извън областен град и курортно селище?“ 

 

Отговор № 1: Това не е техническа грешка. Предвидено е офериране и съответно 

оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на предложени цени без 

разграничение спрямо категория на хотел или неговото местоположение. В този смисъл 

следва да се има предвид и че не всички видове хранения може да бъдат организирани 

в хотел. Конкретният вид хранене и категория на хотел /когато това е приложимо/, ако 

храненето ще се осъществява в ресторант, който е част от хотел, ще бъдат дефинирани 

с покана по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП, отправена до потенциалните изпълнители. С 

офертите си потенциалните изпълнители ще могат да представят конкретна оферта 

съобразена с  точния вид хранене, категоризация и местоположение. Следва да се има 

предвид, че съобразно посоченото в документацията за участие всеки потенциален 

изпълнител следва да изпълнява предмета на поръчката съобразно направените 

предложения и при цени не по-високи от оферираните с ценовото предложение. 

 


