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Въпрос
От Отговор № 9 от 26.02.2019 г. разбираме, че декларация
Образец G „Обща нетна стойност на Участника“ (по-долу само
„Декларацията“) следва да бъде представена във формат “Excel”
и да бъде подписана с електронен подпис. Според нас този
отговор влиза в противоречие с Документацията за участие, в
която изрично е посочено кои документи следва да бъдат
подписани с електронен подпис, като Декларацията не е сред
тях. Видно от т. 4, (а), (iii) „Документи, доказващи финансови
възможности“,
„Нетна
стойност
на
участника“
от
Документацията, по отношение на Декларацията не се съдържа
изискване тя да бъде подписана в електронен формат и с
електронен подпис.
Моля да потвърдите разбирането ни, че e допустимо и
приемливо Декларацията да бъде попълнена във формат „Excel“,
да бъде копирана във формат „Word“, след което да бъде
разпечатана и да бъде подписана собственоръчно на хартиен
носител от законния представител на съответния Член на
Консорциума, чрез който се доказва това изискване (преди да
бъде сканирана и верността на сканираното копие заверено с
електронния подпис на някое от лицата, упълномощени с
пълномощното,
издадено
по
образец
Б).
В случай че разбирането ни не е правилно и е необходимо
Декларацията да бъде подписана с електронен подпис, то молим
да
разясните:
1) Допустимо ли е законният представител на съответния Член
на Консорциум да упълномощи друго лице, което да подпише
Декларацията
със
своя
електронен
подпис?
2) Има ли специфични изисквания по отношение на формата на
пълномощното, издадено за целите на подписване на
Декларацията с електронен подпис от трето лице, което не е
законен представител (както е посочено в т. 1) – да е нотариално
заверено,
легализирано?
3) Следва ли пълномощното, издадено за подписване на
Декларацията с електронен подпис от трето лице (т.1 и т.2 по-

Отговор
Позоваваме се отново на отговора на Въпрос № 3233 от
24.01.2019 г., който поддържаме и
се извиняваме за
объркването, което може да е се е получило поради задаването
на няколко въпроса по темата.
Съответно по отношение на Образец G потвърждаваме, че не е
необходимо Образецът да се подписва в електронна форма с
електронен подпис; обаче Участникът може да избере да
използва този начин на подписване като опция.
Що се отнася до подписването на документи от страна на Член
на Консорциум в качеството му на индивидуален член, моля,
направете справка с предишните ни отговори (най-скорошните
са в отговора на Въпрос № 4, публикуван на 7 март 2019 г.).
Моля имайте предвид, че Комисията трябва да може да разгледа
и използва информацията, включена в Excel-частта на Образец
G. За тази цел в допълнение към подписания Образец G (във
формат, избран от Участника), моля представете частта в Excel
от този формуляр в отделен. xls файл (неподписан), който следва
да бъде подаден на Електронно устройство за памет заедно със
Заявлението.
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горе), което не е законен представител, да бъде представено
заедно с останалите документи към Заявлението?
Във връзка с Ваш отговор от 15.02.2019 г. относно
необходимостта от представяне на Консолидиран финансов
отчет за 2018 г., в който е посочено, че „няма да има изискване
за предоставяне на одитирани финансови отчети, ако такива не
са налице“, то с оглед яснота Ви молим да разясните
допълнително какво имате предвид под „ако такива не са
налице“ и/или да потвърдите разбирането ни, че:
Представянето на Консолидиран финансов отчет за 2018 г. не е
задължително, в случай че към датата на подаване на
Заявлението и Офертата на Участника/Консорциума,
Консолидираният финансов отчет за 2018 г. все още не е
одитиран или дори да е бил одитиран, Участникът/членът на
Консорциум не е взел съответните корпоративни решения
(както се изисква от приложимото законодателство) за
окончателно приемане на Консолидирания финансовия отчет за
2018 г.
Във връзка с удължаването на Крайния срок за подаване на
Оферти и отговори № 2 и № 3 от 15.02.2019 г. относно датата на
издаване
на
идентификационните
документи
на
Участника/Членовете на Консорциума и датата на подписване
на документите, които следва да бъдат представени към
Заявлението и Офертата, то молим да разясните в кои случаи е
необходимо представянето на декларация „подписана от
съответните лица, която да удостоверява по безспорен начин, че
не е налице каквато и да било промяна в съответните
обстоятелства, съответно, ако такава промяна е настъпила, да
бъдат представени новите документи“? Нашето разбиране е, че
подобна декларация не е необходима, ако към датата на
подаване на Заявлението и Офертата не е настъпила промяна в
декларираните обстоятелства, независимо от датата на издаване
на идентификационния документ/ датата на пописване на
документа. Моля потвърдете.
Във връзка с Ваши отговори от 06.03.2019 г. и 15.02.2019 г.
относно необходимостта от представяне на Koнсолидиран
финансов отчет за 2018 г., Ви молим да потвърдите, че

Потвърждаваме, че понятието „наличност“ на одитирания
финансов отчет трябва да се тълкува, както следва: ако според
законите,
приложими
в
държавата
на
Участника/Консорциума/третата
страна,
предоставяща
финансови възможности, одитираният финансов отчет изисква
официално
приемане/одобрение
от
компетентните
корпоративни органи, този одитиран финансов отчет следва да
бъде представен заедно със Заявлението, ако съответното
приемане/одобрение е станало не по-късно от 7-ия ден преди
подаването Заявлението за кандидатстване и Офертата.

Потвърждаваме нашият отговор, че следва да бъде представена
декларация, подписана от съответните лица, която да
удостоверява по безспорен начин, че не е налице каквато и да
било промяна в съответните обстоятелства към датата на
подаване на Заявлението и Офертата.

Няма възможност за избор дали да се представи или не
неодитиран финансов отчет. Ако бъде представен, този
документ няма да бъде разглеждан.
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Участникът не е длъжен да представи Консолидиран годишен Потвърждаваме, че ако не е налице одитиран финансов отчет за
финансов отчет за 2018 г., който не е одитиран („Отчетът“).
2018 г. (моля, вж. Отговора на Въпрос 2 по-горе по отношение
на
тълкуването
на
„наличност“),
Молим да потвърдите, че представянето на неодитиран Отчет Участникът/Консорциумът/третата
страна,
предоставяща
ще бъде по преценка и желание на Участника.
финансови възможности, представя одитирани годишни
финансови отчети за 2015, 2016 и 2017 г. заедно със заявлението,
В случай, че до крайната дата за подаване на Заявления и Оферти подписано от съответния главен финансов директор, за периода
Отчетът не e изготвен или не е одитиран, то молим да от последния одитиран финансов отчет до 7-ия ден преди датата
потвърдите, че ще бъде достатъчно Участникът да представи на подаване на Заявлението и Офертата (Приложение 3, част 1,
одитираните Годишни финансови отчети за 2015 г., 2016 г. и параграф 4, буква а), подточка iii)).
2017 г. заедно с декларацията, подписана от Главния финансов
директор за периода от последния одитиран финансов отчет до
крайната дата за подаване на Заявления и Оферти
Благодаря Ви за предоставените отговори.
Моля направете справка с отговора на Въпрос № 1 по-горе.
Реферираме към въпрос № 3233 от Обобщителната таблица и Моля имайте предвид, че Комисията трябва да може да разгледа
въпрос № 3 от 07.03.2019 г.: Изхождайки от отговорите Ви в и използва информацията, включена в Excel-частта на Образец
цитираните въпроси, разбираме, че Образец G може да бъде G. За тази цел в допълнение към подписания Образец G (във
подписан както в електронен формат с електронен подпис, така формат, избран от Участника), моля представете частта в Excel
и подписан ръчно на хартия (от представляващия члена на от този формуляр в отделен. xls файл (неподписан), който следва
Консорциума, допринасящ за изпълнението на съответното да бъде подаден на Електронно устройство за памет заедно със
изискване), сканиран в pdf формат, след което верифициран с Заявлението.
електронния подпис на Водещия член на Консорциума. Моля да
потвърдите дали това разбиране е правилно.

