№

Въпрос

Отговор/Answer

1.

В заглавния ред на ОБРАЗЕЦ G: ОБЩА НЕТНА СТОЙНОСТ към
Част 1: Заявление от Приложение 3 към Документацията за
концесията е вписано следното: „Обща нетна стойност – [име на
участник].“ В случай, че Участникът ще доказва изискването за
минимална обща нетна стойност чрез финансовите възможности на
Трето лице и съответно ОБРАЗЕЦ G ще съдържа финансовите
показатели (вкл. нетна стойност) на това Трето лице, то тогава в
заглавната линия на ОБРАЗЕЦ G чие наименование трябва да бъде
попълнено – наименованието на Участника или наименованието на
Третото лице? В описания случай кой трябва да подпише
попълненият ОБРАЗЕЦ G – Участникът или Третото лице?
В един от редовете на ОБРАЗЕЦ G: ОБЩА НЕТНА СТОЙНОСТ
към Част 1: Заявление от Приложение 3 към Документацията за
концесията е посочено следното: „Водещ член: [въведете пълното
име].“ В английската версия на ОБРАЗЕЦ G същият ред съдържа
следното: “Lead Sponsor: [insert full name].” В случай, че
Участникът не е група от икономически оператори (вкл. не е
Консорциум), а е самостоятелен Участник, следва ли въпросният
ред от ОБРАЗЕЦ G да бъде попълнен?
Възможно е на последната дата за подаване на заявления и оферти
(29 януари 2019 г.) окончателните данни на участниците за
финансовата 2018 г. все още да не са готови. По отношение на
удължения срок, моля потвърдете следното:

В случай, че трети лица изпълняват частично или изцяло
финансовите критерии, от тези трети лица се изисква да
попълнят Образец G и да го подпишат. Няма нужда
Участникът да подписва образец, който вече е подписан от
съответното Трето лице.

2.

3.

Ако Участникът е самостоятелен субект, не следва да
попълва полето „Водещ член“.

По отношение на финансовите данни (Образец G), моля
направете справка с 4 (А)(B) от Приложение 3 – Част 1,
която предвижда, за частта от календарната година, която не
е обхваната от одитираните финансови отчети до Крайния
срок за подаване на Заявления и Оферти, изискване за
(1) За участниците ще бъде достатъчно да представят финансови представяне на декларация от съответния Главен финансов
данни (напр. за Образец G) и данни за трафика (напр. за Образец F) директор, че финансовото състояние и Общата нетна
само за финансовата 2017 година.
стойност на дружеството не са се променили съществено от
края на финансовата година на последния одитиран
(2) От участниците не се изисква да предоставят информация по ал. финансов отчет, представен със Заявлението. Следователно
1 за финансовата 2018 г.
финансовата информация може да е към 2017 г., но следва

да се предостави и съответната декларация от Главния
финансов директор за липса на съществени промени.
По отношение на данните за трафика, съгласно Образец F,
Общият годишен трафик на пътници следва да се изчисли
до датата на Обявлението за Концесията, която съгласно
Приложение 1 (Офертен информационен лист) е 5 юли
2018 г.

