ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА НА ОБЩИНА
МЕЗДРА

Относно: Разяснения по зададени въпроси на потенциални участници

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с открита процедура с предмет: „Координация на дейностите и
партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за
устойчиво развитие”, открита с Решение № 278/30.05.2012 на Кмета на община Мездра,
и съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам
отговори на постъпили въпроси от потенциални участници:

Моля да разясните какво се има предвид под следните подпоказатели на показател Т2 –
– Техническа оценка на изпълнението на функционалните изисквания към
системата заложени в Техническото задание
Въпрос 1: ПОДПОКАЗАТЕЛ : „анализ на заинтересованите страни включва
идентифициране на всички заинтересовани субекти и изясняване на тяхното
отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики
на общинско ниво”
Анализът на заинтересованите страни е посочен като очакван резултат от изпълнението
на поръчката в Техническото задание и същевременно е показан като подпоказател за
формиране на оценка в Методиката за оценка на офертите. Моля да разясните дали е
достатъчно за изпълнение на изискването по този подпоказател да се подчертае в
офертата, че е предвидено разработване на гореописания анализ.

Отговор 1: Подпоказателят „анализ на заинтересованите страни включва
идентифициране на всички заинтересовани субекти и изясняване на тяхното
отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на
политики на общинско ниво”, заложен в Техническото задание от Възложителя, има
скала за оценка от 1 до 4, което означава, че участникът следва да опише подробно и
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”.

конкретно как, с какви средства и чрез какви способи и методи възнамерява да го
постигне като резултат, а не само да подчертае в офертата, че е предвидено
разработване на такъв анализ.
Въпрос 2: ПОДПОКАЗАТЕЛ : „включен анализ относно наличните механизми за
контрол по изпълнението на политики, мерки, програми и други интервенции”
Моля да разясните дали е достатъчно за изпълнение на изискването по този
подпоказател да се подчертае в офертата, че е предвидено разработване на този анализ
по време на изпълнение на проекта.
.
Отговор 2: Подпоказателят „включен анализ относно наличните механизми за
контрол по изпълнението на политики, мерки, програми и други интервенции”,
заложен в Техническото задание от участника, има скала за оценка от 1 до 4, което
означава, че участникът следва да опише подробно и конкретно как, с какви средства и
чрез какви способи и методи възнамерява да го постигне като резултат, а не само да
подчертае в офертата, че е предвидено разработване на такъв анализ.

Въпрос 3: ПОДПОКАЗАТЕЛ : „включена оценка на изпълнението на настоящия
план за развитие и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети”
Оценката на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. е посочена като
очакван резултат от изпълнението на поръчката в Техническото задание и
същевременно е показана като подпоказател за формиране на оценка в Методиката за
оценка на офертите. Моля да разясните дали е достатъчно за изпълнение на
изискването по този подпоказател да се подчертае в офертата, че е предвидено
разработване на горецитираната оценка по време на изпълнение на проекта
Отговор 3: Подпоказателят „включена оценка на изпълнението на настоящия план
за развитие и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети”, заложен в
Техническото задание от Възложителя, има скала за оценка от 1 до 4, което означава, че
участникът следва да опише подробно и конкретно как, с какви средства и чрез какви
способи и методи възнамерява да я постигне като резултат, а не само да подчертае в
офертата, че е предвидено разработване на такава оценка.

Въпрос 4: ПОДПОКАЗАТЕЛ : „предложена структура на представителната
извадка,включваща и разработване на анкетна карта, обработване и анализ на
получените резултати.”

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Моля да разясните дали е достатъчно за изпълнение на изискването по този
подпоказател участникът да подчертае в офертата, че е предвидено разработване на
структура на представителната извадка,включваща и разработване на анкетна карта,
обработване и анализ на получените резултати по време на изпълнение на проекта
Отговор 4: Подпоказателят „предложена структура на
представителната
извадка,включваща и разработване на анкетна карта, обработване и анализ на
получените резултати”, заложен в Техническото задание от Възложителя, има скала
за оценка от 1 до 4, което означава, че участника следва да опише подробно и
конкретно как, с какви средства и чрез какви способи и методи възнамерява да я
постигне като резултат, а не само да подчертае в офертата, че е предвидено
разработване на структура на представителната извадка,включваща и разработване на
анкетна карта, обработване и анализ на получените резултати.

Въпрос 5: ПОДПОКАЗАТЕЛ : „предложено проучване на общественото мнение за
адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински
план.”
Моля да разясните достатъчно ли е за изпълнение на изискването по този подпоказател
участникът да подчертае в офертата си, че е предвидено разработване на проучването
на общественото мнение за адекватността на направените изводи в SWOT анализа на
действащия общински план по време на изпълнение на проекта.
Отговор 5: Подпоказателят „предложено проучване на общественото мнение за
адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински
план”, заложен в Техническото задание от Възложителя, има скала за оценка от 1 до 4,
което означава, че участникът следва да опише подробно и конкретно как, с какви
средства и чрез какви способи и методи възнамерява да го постигне като резултат, а не
само да подчертае в офертата, че е предвидено предвидено разработване на
проучването на общественото мнение за адекватността на направените изводи в SWOT
анализа на действащия общински план.

Въпрос 6: ПОДПОКАЗАТЕЛ : „предвидена адекватна логистика за провеждане на
обучение на общински служители и НПО по стратегическо планиране”.
Моля да разясните следва ли на етап подаване на оферта участникът подробно да
опише каква логистика е предвидена за провеждане на обучението на общински
служители и НПО по стратегическо планиране или е достатъчно за изпълнение на
изискването по този показател да се подчертае в офертата, че е предвидена
необходимата логистика по време на изпълнение на проекта.
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Отговор 6. На етап подаване на оферта участникът следва подробно да опише каква
логистика е предвидена за провеждане на обучението на общински служители и НПО
по стратегическо планиране.
Въпрос 7: ПОДПОКАЗАТЕЛ: „предложена структура на правила за мониторинг на
изпълнението на политики, изготвени под формата на „рамков документ”
-

Моля да разясните какво разбира Възложителят под „рамков документ”?

-

Моля да разясните следва ли на етап подаване на оферта участникът да
представи структурата на правилата за мониторинг на изпълнението на
политики, изготвени под формата на „рамков документ” или е достатъчно за
изпълнение на изискването по този показател да се подчертае в офертата, че
структурата на правилата за мониторинг ще бъдат представени под формата на
„рамков документ” (съгласно разясненията на Възложителя) по време на
изпълнение на проекта.

Отговор 7
-

Под „рамков документ” Възложителят разбира разработване на типов документ,
който съдържа общи правила за поведение, регламентиращи обществените
отношения, свързани с мониторинг на изпълнението на политики в община
Мездра. Рамковият документ следва да съдържа приложения за мониторинг на
следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна.
Възложителят ще предостави на бъдещия Изпълнител вътрешна за общината
информация, необходима за изготвяне на правилата. След изготвянето им
правилата за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат предоставени
на кмета и на председателя на Общинския съвет, като Общинският съвет ще
одобри и приеме правилата за въвеждане.

-

На етап подаване на офертата не се изисква „рамков документ”, а се изисква
предложение на съдържание на такъв, в което да са отразени начините за
регламентиране правилата за мониторинг на изпълнението на политиките.

Въпрос 8: В документацията за участие , раздел I „Техническо задание”, точка 9
„Описание на поръчката” дейност 10 „Провеждане на обучение на общински
служители и НПО по стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на
изпълнението на политики; по методи за анализ и оценка на данни и политики; по
управление на проекти и комуникационни умения” е посочено : „Да предложи метод на
обучение и примерно съдържание на семинарите. Да разработи обучителните
материали, да организира и проведе семинарите. Трите семинара да бъдат тридневни
и в тях да участват по 25 представители на общинската администрация и общинския
съвет и на местни НПО. За всяко от проведените обучения се изготвя отчет. Разходите

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”.

за нощувка (2 нощувки) и храна на участниците (2 закуски, 3 обяда, 2 вечери, 4 кафепаузи) са за сметка на изпълнителя.”
Моля Възложителят да разясни дали предвижда организацията на един тридневен
семинар (всеки ден да бъде за отделно обучение) или предвижда организация на три
тридневни семинара (всеки семинар да бъде за отделно обучение)?
Отговор 8: Възложителят предвижда организиране на три тридневни семинара –
примерното съдържание на семинарите следва да бъде предложено от участника и
следва да бъде включено в офертата.

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европeйския съюз чрез Европейския социален фонд”.

