ПРИЛОЖЕНИЕ 11б
АНГАЖИМЕНТ НА ТРЕТОТО ЛИЦЕ
От: [Трето лице, предоставящо на участник ресурси за изпълнение на
изискванията за технически възможности, в съответствие с Офертата]
(„Третото лице Летищен оператор”)

До:
1.

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България ("Концедент"); и

2.

[Концесионер] ("Концесионер"),
заедно "Страните" и поотделно всяка "Страна".

Отн.: КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ – ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ
КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР
Уважаеми господа,
В това Писмо ("Писмото") ние, Третото лице Летищен оператор, се позоваваме на
Концесионния договор от [дата] 2018 г. между Концедента и Концесионера
("Концесионния договор"). По-конкретно, но без да се ограничава до нея,
позоваването е на Клауза 13.2.4 от Концесионния договор. Понятията, дефинирани в
Концесионния договор, имат същото значение и в настоящото Писмо, освен ако тук е
дадено друго значение.
С настоящото, ние се съгласяваме да поемем ангажимент във връзка с Клауза 13.2.4 от
Концесионния договор и да се присъединим към Концесионния договор за осигуряване
на допълнително предимство за и в полза на Концедента.
1.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Третото лице Летищен оператор се съгласява да стане страна по Концесионния договор
и да бъде обвързано от неговите разпоредби и условия като присъединяваща се страна
("Присъединяващата се страна"). Присъединяващата се страна потвърждава, че
приема всички съответни задължения и отговорности, както са предвидени в
настоящото.
Присъединяващата се страна се присъединява към Концесионния договор
изключително във връзка със задълженията и ангажиментите, в съответствие с
Офертата, съдържащи се в Клауза 13.2.4 от Концесионния договор и описани в Раздел 2
(“Поемане на ангажимент и корпоративна гаранция”) на това Писмо, както и във
връзка с декларациите и гаранциите, посочени в Раздел 3 (Ограничен ангажимент за
гаранции) и обезщетенията в Раздел 5 (Ограничен ангажимент за обезщетения) на
настоящото Писмо.
Концедентът и Концесионерът изрично приемат и потвърждават присъединяването на
Присъединяващата се страна към Концесионния договор.
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2.

ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ И КОРПОРАТИВНА ГАРАНЦИЯ

Съгласно Клауза 13.2.4 от Концесионния договор, Присъединяващата се страна
потвърждава, задължава се и гарантира, както следва:
2.1

Ангажимент за предоставяне на ресурси

Ние [посочване на Третото лице Летищен оператор] с настоящото потвърждаваме и
се задължаваме, че следните ресурси [описание на ресурсите] ("Ресурсите на Третото
лице"), на които Концесионерът се е позовал за целите на неговата Оферта, ще бъдат
предоставени на разположение на Концесионера за целия Срок на Концесията, въз
основа на договорни ангажименти между нас и Концесионера.
2.2

Гаранция за Ресурсите на Третото лице

Ние [посочване на Третото лице Летищен оператор] с настоящото гарантираме
надлежното изпълнение от страна на Концесионера по отношение на функциите на
Летищен оператор, които са осигурени с Ресурсите на Третото лице ("Функциите,
подкрепяни от Третото лице") и съответно издаваме тази корпоративна гаранция в
размер на
[посочване на сумата]
и се ангажираме неотменимо и безусловно да заплатим на Вас, Концедента, при първо
Ваше писмено искане, с което се посочва, че който и да е от Акционерите на
Концесионера или Концесионера не е изпълнил негови договорни задължения по
Концесионния договор по отношение на Функциите, подкрепяни от Третото лице, като
се посочва в какво се състои неизпълнението, след изтичане на проучвателен период от
5 (пет) работни дни след получаване на искането за плащане, без да изследваме
правните основания и като се отказваме от всякакво право на възражение, всяка сума,
която не надвишава [посочване на сумата], по сметка, посочена от Вас.
Гарантираната сума по тази гаранция ще бъде намалена с всяко плащане извършено от
нас по тази гаранция.
Искането трябва да (i) заявява сумата, което се иска да бъде платена от нас (ii) да бъде
подписано от упълномощени представители на Концедента и изпратено от Вас на
нашия адрес (чрез препоръчана поща или чрез куриер).
Срокът на тази гаранция изтича при по-ранното от (i) при плащане от нас на цялата
сума, посочена по-горе; или (ii) всички задължения по Концесионния договор са
изпълнени или погасени, или на [посочване на дата].
По отношение на тази гаранция са приложими Еднообразните правила за гаранциите на
поискване (URDG), ревизия 2010 г., публикация № 758 на Международната търговска
камара.
Тази гаранция (включително всякакви извъндоговорни права, произтичащи от тази
гаранция) се уреждат от българското право (с изключение на неговите стълкновителни
норми), като компетентни да разглеждат споровете са съответните съдилища в София,
България.
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3.

ОГРАНИЧЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ГАРАНЦИИ

Присъединяващата се страна декларира и гарантира на Концедента, че към Датата на
влизане в сила и Началната дата на Концесията, или към датата на присъединяване на
[Третото лице Летищен оператор], всяко от следните твърдения е вярно и точно във
всички съществени аспекти:
3.1

Страната има пълна власт, правомощия и права и е предприела всички
необходими действия за сключване на Концесионния договор и за поемане и
изпълнение на правата и задълженията, уговорени в Концесионния договор;

3.2

няма процедура, действие, иск или разследване, висящи или предстоящи, срещу
Присъединяващата се страна, резултатът от които може да съставлява Случай
на неизпълнение или да окаже съществено неблагоприятно въздействие върху
нейното финансово състояние или нейната способност да изпълнява
задълженията си съгласно Концесионния договор; и

3.3

на Присъединяващата се страна няма наложени никакви глоби, неустойки или
други санкции, които могат да имат съществено неблагоприятно въздействие
върху нейното финансово състояние или нейната способност да изпълнява
задълженията си съгласно Концесионния договор.

4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АНГАЖИМЕНТИ

4.1

Присъединяващата се страна е информирана, разбира, спазила е и ще спазва
цялото Антикорупционно законодателство, като ще осигури същото ниво на
спазване от всеки акционер;

4.2

Присъединяващата се страна е информирана, разбира, спазила е и ще спазва
цялото Законодателство в областта на конкуренцията, като ще осигури същото
ниво на спазване от всеки акционер;

4.3

Присъединяващата се страна потвърждава, че всички средства (независимо
дали под формата на дълг или капитал), които са или ще бъдат използвани от
Присъединяващата се страна за изпълнението на нейните задължения по
Концесионния договор, не са и няма да бъдат придобити чрез или във връзка с
престъпление. Присъединяващата се страна ще бъде задължена да предостави
всякаква информация, потвърждаваща спазването от нейна страна на Закона за
мерките срещу изпирането на пари и актовете по неговото приложение; и

4.4

Присъединяващата се страна потвърждава, че е получила цялата информация за
Концесията, изготвена от Концедента за целите на Концесионния договор и
която е станала достъпна за Присъединяващата се страна, по-конкретно
документите и информацията, предоставени в Документацията за Концесията и
тези, които се съдържат в Приложенията към Концесионния договор.
Присъединяващата се страна потвърждава, че е направила собствена
предварителна финансова, правна и техническа оценка на Концесията; и

4.5

Присъединяващата се страна ще назначи отговорен ръководител и ще посочи
лица, способни да отговорят на изискванията на Регламентите за
сертифициране.
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5.

ОГРАНИЧЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Присъединяващата се страна носи изрична отговорност за декларациите и гаранциите,
както и за ангажиментите, посочени в Раздели 3 и 4 от настоящото, и за изпълнението
на задълженията, посочени в Раздел 2 от настоящото, независимо дали самостоятелно,
солидарно, отделно от или заедно с Концесионера, или по друг начин, към Концедента
по Концесионния договор, във връзка със съответно задължение по Концесионния
договор.
6.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящият Договор, включително неговите Приложения и всички договорни и
извъндоговорни въпроси, произтичащи от тях, се уреждат от законодателството на
България с изключение на неговите стълкновителни норми.
7.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всеки спор или различие, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение,
с изключение на спорове по предоставената с настоящото корпоративна гаранция,
независимо от тяхното естество, следва да се отнасят за разрешаване съгласно
разпоредбите на Клауза 55 (Пред-арбитражно разрешаване на спорове) и Клауза 56
(Арбитраж) от Концесионния договор, като чрез препращането към тях тези
разпоредби се включват в настоящото Споразумение и ще се прилагат спрямо него
съответно.
С уважение,

За и от името на
[Третото лице Летищен оператор]

[Дата]

Подпис
Подписано от
В качеството на
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Прието и съгласувано

За и от името на
Концедента

[Дата]

Подпис
Подписано от
В качеството на

За и от името на
Концесионера

[Дата]

Подпис
Подписано от
В качеството на
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