ПРОЕКТ BG
G051PO001‐7.0.07‐0173
Сътруудничество за социалнаа интеграци
ия на деца и младежи в риск
Проект
тът се осъщесствява с фина
ансовата подк
крепа на
Оперативна програмаа „Развитие на
н човешките ресурси”,
съфинансирана от Европеййския социален
н фонд на Евро
опейския съюзз

Разяснения по процедура с пред
дмет „Услууги по логистика нна меропр
риятия
за цеелите на проект „С
Сътрудниччество за социална
а интеграация на де
еца и
мл
ладежи в риск“, № BG051PO
O001‐7.0.0
07‐0173‐C
C0001“, наа Сдружен
ние
„Боксо
ов клуб „Л
Левски“, обявена ччрез публ
лична поккана № 1 от 19.09.2
2013 г.



№

1

Разяснения по зададен
ни въпроси от дата 24.0
09.2013 г., получени поо електронна поща с
аадрес: kassaabova@abv.bg
Въпрос
В изготвенатаа от вас документаци
ия е
посочено, че участници
ите трябва да
притежават и предлож
жат едно или
повече превоззни средства, осигуряваащи
преевоз за 30 пътника.
п
Във
в връзка с тоова:

ъм докумен
нтацията даа се
Тряябва ли къ
1.1 приложат доккументи за собственостт на
преевозните ср
редства?

и е в офер
ртата да бъъдат
Възможно ли
1.2 преедложени превозни средства, кооито
са под наем?

25.09.20013 г.
Гр. Софи
ия

Отговор

о
всекии участник трябва
т
В техническата оферта
п
едно или пповече пре
евозни
да посочи
средсства, които да бъдат използвани при
изпъл
лнение пре
едмета на поръчката. Няма
изисккване да се прилагаат допълни
ителни
докум
менти, доказващи собсттвеността им.
Споре
ед
техни
ическите
изискванияя
на
Възло
ожителя, кандидатът
к
е длъже
ен да
предо
остави ли
иценз за междуна
ароден
автоб
бусен пре
евоз на
пътници. При
извър
ршване пр
редмета сси на де
ейност,
лицензираните транспортни
т
и фирми мо
огат да
изпол
лзват собсттвени или наети пре
евозни
средсства. Във връзка с констатаци
ията и
дейсттващото на
ационално законодателство
прием
маме възм
можността кандидатите да
прите
ежават пра
авото за еексплоатация на
прево
озни средсства, коетоо включва както
собсттвени, така и наети такиива.

