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Въпрос
Във връзка с дефиницията на "Приемлива банка" в проекта на
концесионен договор, включваща условието „която не е била обект
на международни санкции“, моля да уточните дали терминът
„международни санкции“ реферира към санкциите, описани в т. 4.5
от документацията за концесията („Основания за изключване на
Участници“). Моля да посочите конкретната дефиниция.
Моля да потвърдите как следва да се подпише Образец А1:
Финансово предложение - с електронен подпис на представителя на
Водещия член или следва да се подпише ръчно, сканира и
верифицира с електронен подпис на представителя на Водещия член.

Отговор
Потвърждаваме, че международните санкции следва да се
тълкуват в съответствие с клауза 4.5 от Документацията за
концесията. Разяснения в това отношение ще бъдат направени в
следващата версия на Концесионния договор.

Моля направете справка с отговора на Въпрос # 3233 от
24.01.2019 от Обобщаващата таблица с постъпилите въпроси и
отговори. Финансовото предложение трябва да бъде в електронен
формат и изисква електронния подпис на представителя на
Участника или, в случай на Консорциум, на Водещия член.
Моля да потвърдите възможно ли е подписването на всички образци, Моля направете справка с отговора на Въпрос № 3233 от
подписани от името на Консорциума и от името на членовете в 24.01.2019 от Обобщаващата таблица с постъпилите въпроси и
Консорциума, напр. Образци C, E1, E2, B (Декларация за валидност отговори.
на офертата), D (Декларация за произход на средства) да се извърши
по следния начин: 1. Декларациите, които се подписват от името на
Консорциума, се подписват ръчно от пълномощник, надлежно
упълномощен по силата на Пълномощното (Образец B), след това се
сканират и верифицират с електронния подпис на законния
представител на Водещия член (т.е. с електронния подпис на
представителя на Водещия член съгласно корпоративните му
документи). 2. Декларациите, които се подписват от всеки член на
Консорциума, се подписват ръчно от пълномощник/ци на всеки
отделен член на Консорциума, след което се сканират и верифицират
с електронния подпис на законния представител на Водещия член. 3.
Заявлението и Предложението се подписват с само с електронния
подпис на законния представител на Водещия член.
Възможно ли е всички декларации, подписвани от името на всеки Моля направете справка с отговора на Въпрос № 3233 от
един член на Консорциума (Образец C, E1 и Е2), както и от името на 24.01.2019 от Обобщаващата таблица с постъпилите въпроси и
Консорциума (Образец B: Декларация за валидност, Образец C: отговори.
Списък с поверителна информация, Образец D: Декларация относно
произход на средства), да бъдат подписани с електронен подпис и
ако да, с чии електронен подпис.
Когато се предвижда Водещият член на Консорциума да се Моля направете справка с отговора на Въпрос № 2899 от
представлява както от пълномощници, упълномощени по силата на 12.11.2018 от Обобщаващата таблица с постъпилите въпроси и
Пълномощното (Образец B), така и от своя законен представител отговори.
(както същият е посочен в корпоративните му документи),
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необходимо ли е законният представител на Водещия член да бъде
упълномощен с Пълномощното (Образец B)?
В Приложение 3, част 1: Заявление, точка 1: Общи документи, буква
(b) Пълномощно от Документацията за концесията се казва, че в
Пълномощното (Образец B) следва да се съдържа правомощие за
представителя на Водещия член да поеме ангажимента, че
Заявлението и Офертата остават обвързващи за Участника за целия
Срок на валидност на Офертата. Към настоящия момент Образец В
не съдържа такова правомощие. В тази връзка моля уточнете следва
ли това правомощие да бъде включено в текста на Образец В и ако
да, моля да измените образеца съответно.
Моля да потвърдите възможно ли е да се правят несъществени
промени по текста на образците.

Уточнения по този въпрос ще бъдат направени в следващата
версия на Документацията за концесията.

Не потвърждаваме Вашето разбиране, освен за Образец D –
Гаранция за участие, където е дадена възможност да се предвидят
възможни несъществени изменения от издаващите банки. Моля
направете справка с отговори на Въпроси № 2728 от 05.11.2018 и
№ 3181 от 14.01.2019 от Обобщаващата таблица с постъпилите
въпроси и отговори.
Моля да потвърдите задължително ли е Консорциумът да има име? Няма специално изискване за име на Консорциума и е възможно
Възможно ли е там, където в образците се изисква да се посочи името да се посочат имената на всички членове на Консорциума.
на Участника, да се изброят имената на всички членове на
Консорциума?
Как следва да бъде подписан Образец G - да бъде подписан като .xls Образец G следва да бъде представен в excel формат и да бъде
файл или .xls файлът трябва да бъде експортиран и добавен към word подписан с електронен подпис.
версията на Образец G и едва тогава подписан?
В т. 13 от Образец А: Заявление се иска информация относно Потвърждаваме, че се изисква информация относно акционерите
структурата и участието в капитала на Участника, или в случай на (акционерната структура на капитала) на всеки член на
Консорциум, на всички негови членове. Нашето разбиране е, че се Консорциума.
иска информация относно акционерите (акционерната структура в
капитала) на всеки един член на Консорциума, а не относно
участието на всеки един член на Консорциума в капитала на
Проектното дружество. Моля да потвърдите дали това разбиране е
правилно.
Във връзка с член 5.8 (Поверителна информация) от Документацията Автобиографиите на лицата, предложени да заемат ключови
за концесията, който предвижда, че техническите и финансовите позиции, могат да бъдат обозначени като Поверителна
аспекти на Заявлението и Офертата, включително, но не само, информация и изброени в Образец С.
специфичните предложения, представени във връзка с критериите за
възлагане и съдържащи се в Техническото предложение, не се считат
за поверителна информация и не могат да се посочват като такива,
моля да потвърдите дали е възможно автобиографиите на лицата,
2

12

13

14

предложени да заемат ключови позиции, които ще бъдат
представени като част от Техническото предложение, могат да бъдат
включени в Образец C: Списък с поверителна информация.
Моля да потвърдите ще има ли нов образец на Декларацията за
произход на средствата с оглед последните изменение в Закона за
мерките срещу изпирането на пари. И ако да, моля да публикувате
този образец.

Образец D от Приложение 3, част 3 от Документацията за
концесията, се заменя с образеца, включен като Приложение №. 4
към чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките
срещу изпирането на пари.

Моля да потвърдите, че всички документи могат да бъдат
верифицирани с електронния подпис на представителя на Водещия
член, както е посочен в корпоративните му документи, дори и
Водещият член да е упълномощил друго лице по силата на
Пълномощното (Образец В). Нашето разбиране е, че
представителните правомощия на законния представител на
Водещия член се запазват, независимо от наличието на
пълномощници. Моля да потвърдите.

Моля направете справка с отговори №1569 от 14.09.2018 г., №
2328 и № 2332 от 23.10.2018 г., № 2690 от 01.11.2018 г., и поконкретно отговор № 2899 от 12.11.2018 г., според който „Всички
документи, които се подписват от Водещия член в качеството му
на индивидуален член на Консорциума се подписват от законния
представител на Водещия член (както е посочен в корпоративните
му документи).
Пълномощното се отнася до правата за представляване и
задължаване на Кандидата/Консорциума, така че не може да бъде
използвано за подписване от Водещия член, в качеството му на
индивидуален член на Консорциума, на необходимите образци,
които следва да бъдат подписани от всеки член на Консорциума.“
Моля да потвърдите има ли някакви изисквания относно Неофициалните преводи не изискват печат или потвърждение, че
неофициалния превод на документите. С оглед на предходните Ви преводът е направен от преводаческа агенция. Участниците ще
отговори в тази връзка, нашето разбиране е, че този превод не поемат отговорността за всеки неправилен превод.
изисква превод от преводаческа агенция и може да бъде направен от
всеки един участник индивидуално, стига преводът да отразява
напълно и коректно текста на оригиналния документ (например,
пълен и точен превод от английски на български език).
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