
 

 

Във връзка с постъпило искане от кандидат за разяснение, относно провеждане на 

процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Анализ на Споразумение за уреждане на задължения № УД-03-26/27.06.2011 г. между 

Министерство  на отбраната и компания ЮРОКОПТЕР-Франция и Договор за 

гаранционен депозит № УД-03-3/13.01.2006 г., сключен между Министерство на 

отбраната и банка Сосиете Женерал, както и свързаните с тях споразумения и договори, 

обявена с Решение № 81/25.08.2014 г., Ви предоставям разяснения, както следва: 

 
Въпрос 1 на кандидата: „Ако кандидатът е консорциум необходимо ли е всяко едно от 

адвокатските дружества формиращи консорциума да доказва изпълнение на 

изискванията по т. 2.1 и т. 2.2 от Раздел ІІІ.2.3) „Технически възможности“ от 

Обявлението или е достатъчно адвокатите от двете дружества да се разглеждат 

заедно като един екип?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 1: По поставения въпрос важи това, което вече 

изложихме като указания по въпрос 2 от Разяснение 2, публикувано в Профила на 

купувача на страницата на Министерството на отбраната. В допълнение следва да бъде 

посочено, че ако кандидатът е консорциум, то не е необходимо всеки един от 

участниците в консорциума да доказва изпълнение на изискванията по т. 2.1 и т.2.2 от 

Раздел III 2.3) “Технически възможности“ от Обявлението. В този конкретен случай 

също е достатъчно да има поне един адвокат, който отговаря едновременно на 

изискванията по двете точки или поне двама адвокати (независимо дали са съдружници 

в един или в различни участници в обединението), единият от които отговаря на 

изискванията на т. 2.1, а другия – на изискванията на т. 2.2. 

 
Въпрос 2 на кандидата: „Как следва да се тълкува изискването по т. 1 от Раздел 

ІІІ.2.3) „Технически възможности“ от Обявлението – следва ли кандидатът да 

представи по 3 доказателства за установяване на всяко едно от обстоятелствата – 

предоставяне/изготвяне/осъществяване на i) писмени консултации, ii) писмени правни 

анализи и iii) процесуално представителство или е достатъчно да се представят общо 

3 доказателства установяващи наличие на изброените изисквания ?”. 

 
Разяснение на възложителя по въпрос 2: Съгласно изискването по т. 1 от Раздел III 

2.3) “Технически възможности“ от Обявлението, кандидатът следва да представи 

доказателства, от които да е видно, че минимум по три международни търговски 

договори, всеки от които на стойност не по – малка от десет милиона евро, е 

осъществена минимум една от изброените дейности – писмена консултация, писмен 

правен анализ, процесуално представителство пред международен арбитраж. Разбира се 

това не означава, че не е възможно и по трите (или повече) договора да са осъществени 

повече от една или всички посочени дейности. 

 
Въпрос 3 на кандидата: „Съгласно изискването по раздел ІІІ.2.3) кандидатът следва 

да установи факта на предоставяне/изготвяне/осъществяване на най-малко три i) 

писмени консултации, ii) писмени правни анализи и iii) процесуално представителство, 
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а по раздел ІV.1.2) изискването е да бъдат доказани правни консултации/писмени 

анализи/процесуално представителство по повече от три международни договора – в 

тази връзка, как следва да се тълкуват техническите изисквания към кандидатите, 

дали е достатъчно да бъдат доказани най-малко три случая на предоставяне на 

горепосочените услуги или следва да се доказват най-малко четири случая?”. 

 

Разяснение на възложителя по въпрос 3: Удовлетворяването на изискванията по 

Раздел III 2.3) “Технически възможности“ от Обявлението е необходимо условие 

кандидатът да бъде допуснат до участие в процедурата на договаряне с обявление. В 

случай, че повече от пет кандидати са подали заявления за участие, които отговарят на 

изискванията по Раздел III 2.3) “Технически възможности“ от Обявлението, то тогава 

комисията ще извърши подбор въз основа на посочените в Раздел IV. 1.2) от 

Обявлението критерии, с цел редуциране на кандидатите до максимално определения 

брой от пет кандидати, които ще бъдат поканени да участват в договарянето.  

 

С оглед на горното, ако даден кандидат е изпълнил минимума от изискването по т. 1 от 

Раздел III 2.3) “Технически възможности“ от Обявлението, посочени в настоящите 

разяснения по въпрос 2 (и при удовлетворени всички други изисквания на възложителя), 

той ще бъде поканен за участие в договарянето, но само ако общият брой на 

кандидатите е по – малък от пет или равен на пет. Ако броят на кандидатите е повече от 

пет, редуцирането на кандидатите ще започне от тези, които са посочили най – малък 

брой договори (не по – малко от три) по т. 1 от Раздел III 2.3). 

 


