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Въпрос

Отговор

По отношение на член 16.1.3 от Концесионния договор
разбираме, че Гаранцията за изпълнение се удължава или
подменя не по-късно от 30 дни преди изтичането й до
степента, в която е предвидено изтичането на срока на
действие преди началото на новата Концесионна година.
Моля, пояснете как трябва да се тълкува тази разпоредба във
връзка с член 16.2.1 и член 16.3.2.
По отношение на член 16.3.2 от Концесионния договор
разбираме, че актуализираната Гаранция за дейността следва
да бъде 200% от Годишното концесионно възнаграждение,
предложено от Концесионера в офертата. Приемаме, че с тази
клауза имате предвид само фиксирания компонент на
Годишното концесионно възнаграждение съгласно член
30.1.2, буква а). Ако е така, моля, променете и уточнете
съответно член 16.3.2.
Моля прегледайте определението за „Срок за гарантиране на
концесиите“ в Концесионния договор. Приемаме, че Срокът
за гарантиране на концесията е валиден през целия период на
Срока на концесията. Настоящото определение предполага,
че периодът за гарантиране на концесиите ще започне след
края на срока на концесията, което не изглежда реалистично.
Предлагаме да се измени определението на „Срок за
гарантиране на концесиите“, както следва: „Срок за
гарантиране на концесиите“ означава периодът, започващ в
първия ден на Срока на концесията и приключващ в
последния ден на Срока на концесията."
Молим да поясните дали бъдещият концесионер ще бъде
отговорен за изпълнението на неизпълнени по бюджет
капиталови разходи през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

Клауза 16.1.3 е общата разпоредба за подновяване/замяна на
гаранциите за изпълнение и се прилага дотолкова, доколкото
специфичните разпоредби в 16.2 и 16.3 не предвиждат конкретен
регламент. Във всеки случай намерението е да се гарантира, че
нито строителството, нито дейностите за управление са
предприети без конкретната гаранция.
Годишното концесионно възнаграждение е ясно определено и
може да бъде извлечено от Офертата, поради което не виждаме
необходимост от изменения.

Не, правилно е посочен "Срокът на гаранцията по Концесията”,
задълженията са конкретно посочени в Клауза 18.9.

Концесионерът няма да е отговорен за неизпълнени по бюджет
капиталови разходи на Настоящия оператор.

Моля да предоставите всички изменени образци към Образците са налични
Заявлението, Предложението и Обвързващото Предложение Информационната зала.
в word формат на български и на английски.

в

Електронната

секция

на

1

6.

7.

8.

9.

В т. 16 на Образец А: Заявление, част 1, Приложение 3 се иска
да се посочи дела и видовете дейности от предмета на
Концесията, които всеки член на Консорциума ще изпълнява.
Предвид факта, че Проектното дружество ще изпълнява
дейностите, включени в предмета на Концесията, а не
участниците в Консорциума като акционери на Проектното
дружество, моля уточнете какво следва да посочат
участниците в Консорциума във връзка с т. 16 и при нужда,
моля да измените съответната точка и т. 12 в Таблица I.
В т. 12 на Таблица I на Образец А:Заявление, Част 1,
Приложение 1 трябва да се посочат дейностите, които ще
бъдат изпълнявани от всеки член на Консорциума.
Същевременно в т. 16 на същия образец, отново се иска да се
посочи дела от Концесията, както и видовете дейности от
предмета й, които ще изпълнява всеки един участник. Моля
уточнете различава ли се информацията, която трябва да се
представи в т. 12 от тази в т. 16. Ако да, моля да поясните
какво следва да се попълни под т. 16. В случай че
информацията под двете точки се припокрива, възможно ли е
да се даде цялата информация в т. 12 и да не се попълва т. 16?
Моля да уточните дали има форма или образец за
предвидените в Клауза 6.2 (b) (i) от Документацията за
концесията споразумение между Участника и Трето лице и
едностранен писмен ангажимент от Трето лице. В случай че
Участникът е Консорциум, кой член на Консорциума следва
да подпише споразумението с Третото лице?

Съгласно чл. 86 (1) 3 (а) от Закона за концесиите в Заявлението
се посочва всяка дейност и дела от концесията, която ще бъде
извършена директно от член на Консорциума. Ако не е
планирано конкретни дейности да бъдат извършени от член на
консорциума, моля, посочете "Неприложимо" както в т. 12 от
Таблица 1, така и в т. 16.

В раздел III на Образец А: Заявление, Част 1, Приложение 3
относно документите, които се прилагат към Заявлението, се
казва, че се прилага заверено копие на документ за актуална
регистрация на Участника. Моля уточнете от кого следва да
бъде заверено копието. Може ли да бъде даден оригинал на
документ за актуална регистрация с официален превод на
български език?

Ако е предоставено копие, то може да бъде заверено от
представителя на Участника (или представител, упълномощен
въз основа на корпоративната документация на Участника, или
въз основа на пълномощното в съответствие с Документацията
за концесия). Също така, оригинален документ за актуална
регистрация с официален превод на български език е напълно
приемлив.

Параграф 12 от Таблица 1 на Заявлението трябва да бъде
попълнен, когато е приложимо (виж отговора по-горе).
Параграф 16 може да препраща към съдържанието на параграф
12 от Таблица 1.

Няма форма или образец от споразумение или едностранен
писмен ангажимент във връзка с приноса на третата страна към
изискванията съгласно Клауза 6.2, b), i) от Документацията за
концесията. В случай че Участникът е Консорциум,
споразумението с третата страна се подписва или от всички
членове на консорциума, или от водещия член на консорциума,
надлежно оправомощен съгласно пълномощното.
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Съгласно Клауза 6.2 от Документацията за концесията всеки
член на Консорциума може да докаже изпълнение на което и
да е от изискванията относно техническите способности
и/или финансовото и икономическо състояние, посочени в
Раздели 3 и 4 на Приложение 3, чрез възможностите на Трето
лице/ Трети лица, както е предвидено в чл. 63 от Закона за
концесиите. В тази връзка, моля потвърдете, в случай че
Консорциумът е създаден от специално учредени за целта
проектни дружества - негови членове, възможно ли е всички
технически и/или финансови изисквания да бъдат изпълнени
чрез Трети лица. Също така, моля потвърдете може ли
финансовото изискването за "Обща нетна стойност на всички
членове на Консорциума да е равна на (и за всяка от
последните 3 години) 300,000,000 евро" да бъде
удовлетворено от едно единствено Трето лице от името на
Консорциума (неговите членове).
Моля потвърдете дали, ако се използват възможности на
Трети лица и се посочват Подизпълнители, към Заявлението
трябва ли да се приложат документи за регистрация на
съответните Трети лица и Подизпълнители (пр.
удостоверение за актуално състояние).

Потвърждаваме, че Участникът съгласно Клауза 6.2 (а) на
Документацията за концесия може да избере да докаже
изпълнение на което и да е от изискванията относно
техническите способности и/или финансовото и икономическо
състояние, посочени в Раздели 3 и 4 на Приложение 3
(Съдържание на Заявленията и Офертите), Част 1
(Заявление), чрез възможностите на Трети лица, както е
предвидено в чл. 63 от Закона за концесиите. Следователно,
всички изисквания могат да бъдат удовлетворени от една или
повече трети страни. Полезно е да се напомни, че съгласно
клауза 6.2 (б) (iii) на Документацията за концесия, във връзка с
Класирания на първо място участник, съответните трети страни
ще трябва да изпълнят и предадат на концедента съответния
Ангажимент на трета страна като условие преди Началната дата
на Концесията.
Понастоящем, според Документацията за концесия не се изисква
да се предоставят регистрационни документи на Третите лица
и/или подизпълнители; тези документи трябва да бъдат
предоставени от Класирания на първо място участник преди
подписването на Договора за концесия.
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