Рег. № П – 1320 / 13.02. 2015 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Относно: Постъпило искане за разяснение по Открита процедура за възлагане на
обществена поръчка № 01039 - 2015 - 0001, по реда на Глава пета от Закона за обществените
поръчки, с предмет „Организиране и провеждане на обучения за служителите от
специализираната администрация на Комисия за защита на личните данни”,
разпределени в 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:
Организиране и провеждане на обучение (training of trainers) за служители от
специализираната администрация на КЗЛД в областта на управление на риска, с цел
последващо запознаване и обучение от тяхна страна на администраторите на лични данни;
Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на обучение за служители от
специализираната администрация на КЗЛД в областта на стратегическото планиране, анализът
и оценка по изготвяне и прилагане на законодателството в областта на защита на личните
данни; Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на 2 (две) обучения за
служители от специализираната администрация на КЗЛД в областта на по – ефективната
комуникация с институциите на Европейския съюз, разработването на комуникационни
стратегии и провеждането на информационни кампании, както и за работа с бази данни –
работа със софтуер за управление на бази данни (МS Access), по Проект „Повишаване на
квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по –
ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”, съгласно изпълнението на сключен с
Министерство на финансите Договор № 14-22-45/26.09.2014 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставяме
следното РАЗЯСНЕНИЕ на
ВЪПРОС:
В документацията за участие за всички обособени позиции са посочени брой на
нощувки по-голям от броя дни, предвидени за конкретно обучение. В обичайната практика
при организиране на обучения нощувките дори са с една бройка по-малко от броя дни, защото
на последния ден се предвижда отпътуване. Аналогично, вечерите и закуските също
обикновено са с 1 бр. по-малко от дните за провеждане, заради пристигането на участниците
на първия ден, което обикновено се случва малко преди обяд и отпътуването на последния
ден, което се случва преди вечеря.
Бихме искали да поясните какви дейности се предвиждат в допълнителния ден, за
който се осигурява нощувка и изхранване, както и да потвърдите или коригирате броят на
нощувките, закуските, обедите и вечерите.
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ОТГОВОР:
В документацията към обществената поръчка, във всяка от обособените позиции:
Обособена позиция № 1 - "Организиране и провеждане на обучение (training of trainers) за
служители от специализираната администрация на КЗЛД, в областта на управление на
риска".
Обособена позиция № 2 - "Организиране и провеждане на обучение за служители от
специализираната администрация на КЗЛД, в областта на стратегическото планиране,
анализът и оценка по изготвяне и прилагане на законодателството в областта на
защита на личните данни“
Обособена позиция № 3 - "Организиране и провеждане на 2 (две) обучения за
служителите от специализираната администрация на КЗЛД в областта на по –
ефективната комуникация с институциите на Европейския съюз, разработването на
комуникационни стратегии и провеждането на информационни кампании, както и за
работа с бази данни – работа със софтуер за управление на бази данни (MS Access)"
е предвидено организирането на целодневни обучения в рамките на 6 (шест) астрономически
часа на ден, което с кафе паузите и обедната почивка налага присъствието на участниците в
учебните занятия през целия ден. С оглед на това обстоятелство в документацията за
възлагане на обществената поръчка е предвидено транспорта на участниците да се осъществи
извън дните определени за провеждане на обученията: в деня предхождащ и в деня след
приключване на програмата за обученията.
Участниците пристигат с организиран транспорт на обяд в деня, предхождащ обучението,
настаняват се, обядват, вечерят, нощуват.
На следващия ден започва обучението по предварително одобрена програма за съответния
брой обучителни дни при осигурени изхранване, нощувки и транспорт.
В деня, следващ последния обучителен ден, участниците закусват, освобождават стаите и
отпътуват за София.
Във връзка с гореизложеното потвърждаваме броя на нощувките, закуските, обядите и
вечерите, както следва:
Обособена позиция 1 – Осигуряване на 5 нощувки на участник в самостоятелна стая;
Осигуряване на хранене на всеки участник в обучението, включващо: 8 кафе-паузи – чай/кафе,
безалкохолни, дребни сладки/соленки; 5 закуски; 5 обяда – менюто на обедите трябва да е
четиристепенно, на индивидуални порции, включващо: супа, салата, основно ястие и десерт.
За обедите трябва да се осигури за всеки участник безалкохолна напитка и минерална вода; 5
вечери - менюто на вечерите трябва да е четиристепенно, на индивидуални порции,
включващо: салата, ордьовър, основно ястие и десерт. За вечерите трябва да се осигури за
всеки участник безалкохолна напитка и минерална вода.
Обособена позиция 2 – Осигуряване на 4 нощувки на участник в самостоятелна стая;
Осигуряване на хранене на всеки участник в обучението, включващо: 6 кафе-паузи – чай/кафе,
безалкохолни, дребни сладки/соленки; 4 закуски; 4 обяда – менюто на обедите трябва да е
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четиристепенно, на индивидуални порции, включващо: супа, салата, основно ястие и десерт.
За обедите трябва да се осигури за всеки участник безалкохолна напитка и минерална вода; 4
вечери – менюто на вечерите трябва да е четиристепенно, на индивидуални порции,
включващо: салата, ордьовър, основно ястие и десерт. За вечерите трябва да се осигури за
всеки участник безалкохолна напитка и минерална вода.
Обособена позиция 3 – Осигуряване на 4 нощувки на участник в самостоятелна стая за всяко
от обученията; Осигуряване на хранене на всеки участник във всяко едно от обученията,
включващо: 6 кафе-паузи – чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки/соленки; 4 закуски; 4 обяда
– менюто на обедите трябва да е четиристепенно, на индивидуални порции, включващо: супа,
салата, основно ястие и десерт. За обедите трябва да се осигури за всеки участник
безалкохолна напитка и минерална вода; 4 вечери - менюто на вечерите трябва да е
четиристепенно, на индивидуални порции, включващо: салата, ордьовър, основно ястие и
десерт. За вечерите трябва да се осигури за всеки участник безалкохолна напитка и минерална
вода.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ………/п/……
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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