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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :
„Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на

енергия и на енергийните характеристики на сгради ; Дейност 2: Специализирано
обучение относно комбинирано високоефективно производство на енергия ; Дейноrг 3:
Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административно наказващи органи по проект „ Повишаване на квалификацията и професионализма на
служителите на АУЕР за по-ефекты вно и ефикасно изпълнение на задьлженията " по
Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013, съфмнансирана ог
Европейския съюз чрез Европейския сициален фонд,

РАЗЯСНЕНИЕ Ns3

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с посrьпило запитване в Агенция за устойчиво енергийно развитие п o
повод открита процедура с предмет : „Дейност 1: Специализирано обучение относно

изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на
сгради ; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефективно
производство

на

осъществяването

енергия ;

Дейност 3:

Специализирано

обучение

относно

на контрол от административно-наказващи органи по проект

„Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за поефективио

и

ефикасно

изпълнение

на

задълженията "

по

Оперативна

програліа

„Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, давам следните разиснении по поставените въпроси .

Проектьт се осъществява с финансовата подкрепа на Операгивна програма "Административен
капацитет", съфинаисирана от Еврипейския сьюз чрез Европейския социален фонд
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Въпрос JV's 1:
На страница 10 от документацията е посочено , че „2.

Място на изпълнение на

поръчката : гр. София , ул . „ Екзарх Йосиф" Ns 37, Агенция за устойчиво енергийно
развитие , място съгласно предложението на Изпълнителя , не повече от 300 kNI. OT гр .
София .".
Може ли да се счита, че мястото на изпълнение на поръчката за Дейност 1 и Дейност 2
е гр. София , ул . „ Екзарх Йосиф" Ns 37, Агенция за устойчиво енергийно развитие , а за
Дейност 3 — място, предложено от Из nълнителя , на не повече от 300 км . от гр . София ?

Разяснение по въпрос Ns 1:
Посочването на адрес на страница 10 от цокументацията - гр. София , ул . „ Екзарх
Йосиф" Ns 37, Агенция за устойчиво енергийно развитие е условно, доколкото на адреса на
Възложителя трябва да бъде отчетена

и приета извършената работа iio договора

за

обществената поръчка .
Изискването на Възложителя съгласно документацията е обученията по Дейноrг 1 п
Дейност 2 да се проведат на територията на град София ( стр . 18, стр . 19 и т. 1 аг Раздел 4.1. —
Йзисквания към изпълнението), обучението по Дейност 3— извън територията на гр . София .
но не повече от 300 км . от гр. София .
При изготвянето на документацията , Възложителят няма възможност да посочи точен
адрес за провеждане на обученията, тъй като същият е обусловен от предложението н a
кандидата, който ще бъде обявен за изпълнител на обществената поръчка .

Въпрос Ns 2:
На страница 22 от документацията е написано , че „20. Обучението ще се проведе в
собствено или наето от Йзпълнителя помещение . Залата за обучение се съгласува
предварително

с

Възложителя

и

трябва

да

има

следните

ииніінални

характеристики :....".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Може ли да се счита, че изискването в т. 20 на стр . 22 от документацията се отнася за
провеждането на Дейност 3, а за Дейност 1 и Дейност 2 се отнася предвиденото на стр . 10 от
документацията място , а именно сградата на АУЕР?

Разяснение по въпрос Ns 2:
Изискванията към помещенията за провеждане на обученията се отнасят за обученията
по всяка една от дейностите.

С уважение ,

<v
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
НИКОЛА ЦАНКОВ
За Изпълнителен дирекi
съгласно Заnовед No РД
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Проекrьт се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма " Административен
капацитет", съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския социа лен фонд

