изх. № 26-00-126/5/
23.03.2015г.
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: В заданието се посочва, че изпълнителят следва да осъществи
трансфер на участниците от летище, ж.п. гара или автогара. Това означава ли, че се отнася
за летище Бургас, ж.п. гара Бургас и автогара в Бургас, или може да важи за всяка друга
точка в България? Това е важно да се уточни, предвид предвидените финансови ресурси за
изпълнение на поръчката.
ОТГОВОР № 1: Изпълнителят ще комуникира с участниците и ще уточни кога, как,
с какво и къде ще пристигнат последните. За участниците няма ограничения какъв
транспорт да използват.
ВЪПРОС № 2: Какви трябва да са размерите на табелите и транспаранта? Къде се
предвижда да бъдат поставени? Това е необходимо, за да се предвиди начин на изработката
им. Примерно, траспаранта на стойка или с капси да бъде?
ОТГОВОР № 2: Изпълнителят предлага размери на табелите и трансперанта,
съобразно залата, в която ще се провежда събитието. Табелите и трансперанта следва да
бъдат така разположени и с такива размери, че да се осигурява добра видимост от всеки
участник в залата.
ВЪПРОС № 3: На стр. 19 в документацията в указанията каква информация трябва
да съдържа техническото предложение е посочено: Осигуряване на медийно разгласяване
на фестивала. Моля, разтълкувайте, тъй като изпълнителят по тази поръчка не следва да
организира фестивал, а други събития.
ОТГОВОР № 3: На стр. 19 в документацията на ред 18 е допусната техническа
грешка. Правилният текст е „Осигуряване на медийно разгласяване на събитията.“
Настоящите отговори на запитвания и разяснения са неразделна част от
документацията за провеждане на обществената поръчка.

СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА /п/
Заместник Областен управител на област Бургас
упълномощена на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП

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.

