Рег. № П-5280/05.08.2013г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №: Р - 619
от 17.07.2013 г., изм. с Решение №: Р - 639 от 22.07.2013 г. на Председател на Комисията за
защита на личните данни, с предмет „Извършване на функционален анализ на администрацията
на КЗЛД”, реализирана по проект А12-11-9/06.02.2013 г. „Подобряване на управлението,
организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на
функционален анализ”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”
(ОПАК)” и във връзка с постъпил въпрос, на основание чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), предоставяме следното

РАЗЯСНЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ВЪПРОС:
В Обявление за обществена поръчка, т. ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности,
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участникът трябва да е реализирал общ оборот от извършени
услуги за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 300 000 лв.
(триста хиляди) лева без вкл. ДДС. Участниците трябва да имат за последните 3 (три)
финансово приключени години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която са
учредени или са започнали дейността си специализиран оборот от сходни на предмета на
поръчката дейности в размер на не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв. без вкл.
ДДС.
Моля, уточнете договори сключени през 2013 г., и приключили преди датата на подаване
на офертата, ще се вземат ли в предвид към посочените минимални изисквания на
Възложителя, за общ и сходен оборот?
ОТГОВОР:
Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, възложителят е поставил критерии за подбор към
участниците в процедурата да са реализирали общ оборот за последните 3 (три) финансови
години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал
дейността си, в размер не по-малко от 300 000 лв. (триста хиляди) лева без вкл. ДДС, както да
имат за последните 3 (три) финансово приключени години (2010, 2011 и 2012 г.) или в
зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си специализиран
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оборот от сходни на предмета на поръчката дейности в размер на не по-малко от 150 000 (сто и
петдесет хиляди) лв. без вкл. ДДС.
В поле ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности на обявлението и в
съответствие с чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за доказване на икономическото и финансовото
състояние на участниците възложителят изиска информация за техния общ и специализиран
оборот за последните три години в зависимост от датата, на която лицето е учредено или е
започнало дейността си. Видно от цитираната норма, изискването за общ или специализиран
оборот се отнася за период от три години, като този период следва да обхваща времето от
последните три приключили финансови години. В случаите, когато участниците са учредени
или започнали дейността по-малко от три години преди стартирането на поръчката, те следва да
докажат, че са реализирали изисквания размер на общ и/или специализиран оборот, но за
период от началото на своята дейност до края на финансовата година, предхождаща годината, в
която се открива процедурата.
Предвид гореизложеното, в изложената от Вас хипотеза без оглед на момента на
създаване на участника, общият и специализираният оборот от текущата, т.е. 2013 г., не
би могъл да се използва за доказване на съответствие с изискването на възложителя за
икономически и финансови възможности съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.е. договори
сключени през 2013 г., и приключили преди датата на подаване на офертата, НЯМА ДА
СЕ ВЗЕМАТ предвид към посочените минимални изисквания на Възложителя, за общият
и специализираният оборот по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Освен изложеното бихме искали да Ви обърнем внимание, че доказването на
обстоятелства, свързани с техническите възможности и квалификация на участниците, също е
обвързано с определен законоустановен период. В поле ІІІ.2.3) Технически възможности на
обявлението в съответствие с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е изискал представянето
на списък на сходните договори за услуги, изпълнени през последните три години,
включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро
изпълнение. Съгласно поставеното минимално ниво на критерия за подбор по чл. 51, ал. 1, т. 1
от ЗОП, участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 (един) договор с
предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано до датата на
подаване на офертата. Договорът трябва да е изпълнен през последните три години, считано до
датата на подаване на офертата, т.е. изискването по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за минимум 1
(един) изпълнен договор с предмет, сходен на предмета на поръчката се отнася до последните
тридесет и шест месеца преди крайния срок за подаване на оферти в настоящата процедура.
Участниците могат да докажат своите технически възможности с един изпълнен сходен
договор, приключил през текущата 2013 година.
На основание чл. 29, ал. 1 – 3 от ЗОП, настоящото разяснение е дадено в
законоустановения срок, като същото е приложено към документацията и е публикувано на
профила на купувача (www.cpdp.bg) на Възложителя.
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