№

Въпрос

Отговор/Answer

1

Във връзка с приетия на второ четене Законопроект
за изменение и допълнение на Закона за концесиите,
предвиждат ли се промени в Концесионния договор
и в Документацията за концесията? Ако да, кога
очаквате да бъдат публикувани тези изменения,
съответно предвижда ли се удължаване на срока за
подаване на Заявления и Оферти?

Ограничени по обхват изменения ще бъдат публикувани
скоро.
На 25 март 2019 г. министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, с Решение
№ РК-3 от 25.03.2019 г., одобри Обявление за поправка
на Обявление № 2018/S 127-290417, публикувано в
„Официален вестник“ на Европейския съюз на 5 юли
2018 г. Със същото решение са одобрени и изменения на
Документацията за концесията.
Измененията в Документацията за концесията ще бъдат
публикувани след публикуването на Обявлението за
поправка в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
Обявлението предвижда срокът за подаване на заявления
и оферти да бъде удължен до 11 април 2019 г., 14:30 часа
българско време.

2

Реферираме към въпрос № 3304 от Обобщаващата Вашето разбиране е правилно.
таблица с въпроси. От отговора Ви става ясно, че е
възможно Образци C, E.1 и E.2 да бъдат подписани
от пълномощник на базата на обикновено писмено
пълномощно. В тази връзка моля да потвърдите, че
могат да бъдат направени посочените от нас
несъществени,
чисто
технически
промени,
обозначаващи
(конкретизиращи
единствено)
качеството на пълномощник на подписващия
Образците, както е посочено като пример във въпрос
№3304 (промени, които са аналогични на тези, които

приемате за допустими и уточняващи съответното
качество на декларатора съгласно въпрос 3302).
Моля да потвърдите, че това разбиране е правилно.
3

Реферираме към въпрос номер 4 и въпрос номер 11
от 28.01.2019 г. - моля да потвърдите изрично, че
посоченият начин на надписване на пликовете е
правилен.

Всеки от пликовете, външни и вътрешни, трябва да
включва всички данни, изисквани съгласно клауза 7.2,
буква с) от Документацията за концесията, включително
общото заглавие: “ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА –
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР И
ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА „ГРАЖДАНСКО
ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ –
ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“.
На всеки от вътрешните пликове трябва да има
допълнително указание дали съдържа съответно
Заявление, Обвързващо предложение или Предложение,
каквото е изискването в клауза 7.2, буква а), подточки i),
ii) и iii).

4

Моля да потвърдите какво следва да се посочи във Вашето разбиране е правилно.
формите под "име на Участника" в случай на
Консорциум, когато Консорциумът няма име?
Нашето разбиране е, че могат да се посочат имената
на всички членове (с оглед на Ваш отговор на въпрос
номер 8 от 26.02.2019 г.). Моля да потвърдите
разбирането ни.

