Във връзка с постъпило писмено искане и на основание Закона за обществените поръчки
(ЗОП), Комисията за регулиране на съобщенията публикува в Профила на купувача
следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка:
Въпрос 1:
„В образеца на Ценово предложение е посочено:
„1. Предлагаме следната обща цена такса за предоставяне на услугата :
……………………………………….. лв. без вкл. ДДС или ……………………… лв. с вкл.
ДДС. В цената се включва комисионната за предоставяне на услугата, общо и по разбивки
за отделните видове услуги:
Цена на 1 участник на ден за организиране на събитие на територията на гр. София,
включващо: Услуга за наем на хотел …. лв. без ДДС;
Услуга за наем на конферентна зала …….лв. без ДДС;
Услуга за наем на транспортна фирма …….лв. без ДДС;
Услуга за организиране на кафе пауза …….лв. без ДДС.
Цена на 1 участник на ден за организиране на събитие извън територията на гр. София,
включващо:
Услуга за наем на хотел …. лв. без ДДС;
Услуга за наем на конферентна зала …….лв. без ДДС;
Услуга за наем на транспортна фирма …….лв. без ДДС;
Услуга за организиране на кафе пауза …….лв. без ДДС.
В цената се включат всички разходи за извършване на посредническа дейност от
изпълнителя. Офертата, в която е посочена „най-ниска цена” на цена за извършване на
услугата се класира на първо място“. Моля Възложителят да уточни начина /формулата/,
по който участникът да изчисли общата цена такса за предоставяне на услугата по т. 1 от
Образеца на ценово предложение, тъй като:
1.В разбивките участникът предлага два вида цени /за София и извън София/, а общата
цена е само една; 2.Никъде в техническата спецификация няма конкретна информация за
това колко са събитията, с каква продължителност са и с какъв брой участници, а само
ориентировъчна такава, т.е. участникът няма база за умножение на единичните цени.
Разяснение по Въпрос 1: „Участниците в процедурата следва да изчислят общата цена за
такса за предоставяне на услугата по т. 1 от Образеца на ценово предложение, като
представят крайна обща цена, която да бъде сбор от двата вида цени (за гр. София и извън
гр. София).“
Въпрос 2:
„В Раздел III. Описание на предмета на поръчката. Начин на плащане, е посочено:
„Документите, доказващи извършването на дейността, са: приемо-предавателен протокол
и оригинална фактура. След всяко организирано и проведено събитие от Изпълнителя по
настоящия договор и след представена оригинална фактура ведно с документите,
доказващи извършването на дейността в срок до 10 /десет/ работни дни, се извършва
плащане от Възложителя. Начинът на плащане е приложим по отношение на всички
дейности от предмета на настоящата поръчка.“
За Ваша Информация услугите, предвидени за изпълнение в обществената поръчка,
попадат в две категории, съгласно ЗДДС- Хотелското настаняване, предлагано от
туристическите агенции е с нулева ставка ДДС, а всички останали услуги- с 20 % ДДС. В
тази връзка е необходимо издаване на 2 отделни фактури за всяко осъществено събитие, в
зависимост от приложимите ставки.

Въпросът ни е, ще приеме ли Възложителят повече от една фактура за отчет/плащане на
всяка събитийна проява?
Разяснение по Въпрос 2:
„Предвид спецификата на изчисляване на ДДС по отношение на видовете дейности,
Възложителят ще приема и повече от една фактура за отчет/плащане на всяка събитийна
проява“.

