изх. № 26-00-126/3/
20.03.2015г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно
открита процедура за провеждане на обществена поръчка по опростени правила с предмет:
Организиране на събития в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморския
регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски
басейн“ 2007-2013, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00908-20150002.
ВЪПРОС № 1: Участниците в уъркшопа и семинара кога би следвало да
пристигнат: в дена на откриване, или предния ден? Това е нужно да се знае, за да се
разпредели времето според програмата на събитието.
ОТГОВОР № 1: Изпълнителят ще комуникира с участниците и ще уточни ден и час
на пристигане.
ВЪПРОС № 2: На стр. 6 в документацията е посочено:
A.1.1.Изпълнителят ще изготви Списък с предложени участници и ще го предаде на
Възложителя за одобрение поне 20 дни преди съответното събитие.
На стр. 8 пише: Възложителят ще предостави списък на всички участници, както и
име на хотелите, в които ще бъдат настанени. /това се отнася и за двете събития/
В тази връзка кой на практика съставя списъка с участници - възложителят или
изпълнителят?
ОТГОВОР № 2: Изпълнителят изготвя списък с предложени участници.
Възложителят го редактира, допълва и одобрява. Окончателният списък, ведно с имената на
хотелите, в които ще бъдат настанени участниците се предава на Изпълнителя.
Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от
документацията за провеждане на обществената поръчка.

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/
Областен управител на област Бургас

Този документ е създаден в рамките на проект „Туристически пътеки в Черноморски регион (BSB-TOUR)-2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за
сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013, съфинансиран от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни. Цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ е на Областна администрация Бургас и при никакви обстоятелства то не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

