
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

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

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпроси, зададени 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: „Възможно ли участие с ценово предложение за областен град и 

курорт? 

Отговор № 1: Съгласно поставения въпрос, става ясно че заинтересованото лице 

реферира към предлаганите цени за настаняването на участниците в събитията. В този 

смисъл следва да се има предвид, че съгласно посоченото в Документацията за участие 

„Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. 

Оферти за част от обществената поръчка не се разглеждат.“. Описаните видове 

местоположения за организиране на събития в документацията, са индикативно 

посочени и в техните рамки може да се провеждат събития, като това зависи от 

конкретните нужди на възложителя в хода на изпълнение на поръчката. В допълнение, 

следва да се посочи, че обществената поръчка не е разделена на обособени позиции и в 

този смисъл не е допустимо участието само за част от предмета й. Предвид това в 

ценовото предложение следва да се оферират всички цени. 

Нещо повече – съгласно Документацията за участие „Представените образци в 

документацията за участие, както и условията, описани в тях, са задължителни за 

участниците.“, а в образеца на ценовото предложение Възложителят изрично е 

установил, че: „Забележка: Всички предложени цени следва да бъдат посочени без 

ДДС, положително число, закръглено до втори знак след десетична запетая. 

Всеки участник е длъжен да предложи цена за всяка от посочените дейности, в 

противен случай офертата му ще се счита за непълна и ще подлежи на 

отстраняване.“. Т.е. ако участник оферира цени само за част от посочените дейности в 

ценовото предложение /съобразно зададения въпрос само за областен град и курорт/, то 

офертата му няма да се счита за пълна и ще подлежи на отстраняване. 

 

Въпрос № 2 /без посочен номер от страна на заинтересованото лице/: 

Задължително ли е участие с ценово предложение за всички категории хотели ?  

 

Отговор № 2: Съобразно подробно посоченото в отговор № 1 от настоящите 

разяснения – попълването на цени за всички дейности в ценовото предложение е 

задължително дотолкова, доколкото ако предложението е непълно, офертата ще 

подлежи на отстраняване. 

 



Въпрос № 3 /без посочен номер от страна на заинтересованото лице/: 

Възможно ли е да се участва с ценово предложение за хотели 2 и 3*? 

 

Отговор № 3: Съобразно подробно посоченото в отговор № 1 от настоящите 

разяснения – ако ценовото предложение на участника е непълно, офертата ще подлежи 

на отстраняване. Т.е. за да не бъде отстранена офертата, участникът следва да 

представи цени за настаняване за всички категории хотели и за всички видове 

настаняване, както и за всички останали дейности от предмета на поръчката, които 

подлежат на оценка. 

 

Въпрос № 4 /с посочен номер 2 от заинтересованото лице/ : Необходимо ли е да 

се представи договор с подизпълнител, или е достатъчна декларация за съгласие като 

подизпълнител съгласно образец №5.?“ 

 

Отговор № 4: В случай че участник в процедурата ще ползва подизпълнител, 

същият декларира това обстоятелство с нарочна декларация, образец от която е 

представен от Възложителя, заедно с документацията за участие. Реципрочно 

посоченият подизпълнител в декларацията на участника, следва да представи друга  

декларация, с която се съгласява да бъде подизпълнител на дадения участник, също по 

образец от документацията. С подаването на офертата не е необходимо представяне на 

договор с подизпълнител. Следва да се има предвид, че ако участникът е 

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания и когато 

участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се 

прилага и за посочените подизпълнители.  

 

 


