№
Въпрос
1.
Ръководителят на отдел „Околна среда“ на летището, посочи, че
са налице няколко допълнителни кариери в или в непосредствена
близост до съществуващата кариера, но всички те са зaпълнени.
За тези кариери е отбелязано, че се запълват с вода в
историческото картографиране от 80-те години на миналия век,
но такива характеристики вече не съществуват. Моля, бихте ли
потвърдили кога са били изпълнени тези характеристики и какъв
материал е използван за запълването? Оценен ли е рискът от
природен газ като част от развитието на Терминал 2? Какъв е
резултатът и трябвало ли е да се използват защитни мерки
(например мембрани)?
2.
В доклада на Waterman E & S се отбелязва, че разходите за
освобождаване от отпадъци се очаква да се удвоят през 2018 г.
Моля, можете ли да обясните причината за това увеличение?
3.

Разбираме, че понастоящем се провеждат противопожарни
обучения на специални местоположения. Моля, можете ли да
обясните какви субстанции се използват при тези упражнения
(пропан-бутан, керосин, противопожарна пяна) и какво се случва
със замърсените отпадъчни води?

4.

Моля да уточните възможно ли е Заявлението и Офертата да
бъдат подписани не от законния представител на Водещия член,
а от изрично упълномощено от него трето лице, включително с
електронния подпис на това трето лице. Моля да потвърдите
дали пълномощното в полза на това трето лице (издадено от
законния представител на Водещия член с нотариална заверка на
подписите и апостил, в случай, че е приложимо) трябва да
отговаря на Образец B, Част 1, Приложение 3.

Отговор
В района около Терминал 2 попада само бившата кариера „Стари силози“,
използвана за добив на инертни материали, която не е запълнена.
През 2008 г. e изпълнен проект „Ландшафтно устройство на територията
около новата сграда на пътническия терминал на Летище София“, с който
e облагородена територия на бившата кариера „Стари силози” и зони около
Терминал 2.
Няма оценка на риска от природен газ като част от развитието на Т2. В
близост не са добивани рудни полезни изкопаеми или въглища, кариеритебаластриери по поречието на р. Искър са използвани само за добив на
инертни материали /пясък, чакъл/.
През 2018 г. няма чувствително увеличаване на разходите по управление
на отпадъците, образувани на Летище София, както няма и драстично
увеличение в количеството и видовете отпадъци спрямо предходни
години.
При провеждане на обучения и упражнения за действия по първоначално
гасене, с носими и возими пожарогасители, се запалва керосин в специални
вани. Гасенето се извършва с прах или СО2, при което няма остатъчни
продукти.
При тренировки с пожарни автомобили се използва само вода, с която се
гасят обекти, без същите да се запалват. Целта е отработване на
технологията и техниката на гасене.
Ако участникът е консорциум, Заявлението, Обвързващото предложение и
Предложението трябва да бъдат подписани от представител на Водещия
член, упълномощен съгласно Пълномощното. Клауза 7 от Документацията
за концесията се прилага по отношение на формата и подписването на
горепосочените документи.
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5.

Моля уточнете необходимо ли е пълномощно и дали това Това не е приемливо – молим направете справка с посочения по-горе
пълномощно трябва да е във формата на Образец В, Част 1, отговор и с разпоредбите на Клауза 7.1., б. „b” от Документацията за
Приложение 3, ако Заявлението и Офертата се входират концесията.
(физически подават) в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията от лице, различно
от законния представител на Водещия член (съответно от лице,
различно от изрично упълномощения от него представител пълномощник).

6.

Моля да потвърдите дали упълномощаването от всеки член на
Консорциума към Водещия член (съгласно част 1 Заявление, т. 2
Документи за Консорциум (или за избраната от икономическите
оператори друга форма на сдружаване), б. (с) трябва да бъде
направено във формата на Образец B: Пълномощно или може да
бъде направено единствено с Договора за Консорциум? В
случай, че бъде направено с договора за консорциум,
необходимо ли е договорът за консорциум да бъде с нотариална
заверка на подписите, съответно с апостил (в случай, че е
приложимо) или обикновена писмена форма е достатъчна?

Няма изисквания за форма по отношение на Договора за Консорциум, нито
по отношение на определянето на правомощията на лицата, които
подписват. Ясно е, че е отговорност на членовете на Консорциума да
гарантират, че Договорът за Консорциум е надлежно подписан от
представители на страните по него.

7.

В случай че новоучредено дружество, член на Консорциум, няма
да участва с финансови възможности (финансовите
възможности бъдат доказани от друг член на Консорциума),
трябва ли това дружество да предостави документи за финансови
възможности, както са посочени в Част 1 Заявление, т. 4
„Документи, доказващи финансови възможности“ (попълнен
Образец G заедно с ГФО и декларация от финансовия директор)?
В случай че дружеството е учредено през настоящата година и
няма ГФО, ще бъде ли достатъчно да се представи единствено
декларация от финансовия директор?

Молим, направете справка с въпрос 16 от файл Q&A_17.10.18_2 и
съответния отговор. Членовете на Консорциума, които не предоставят
финансови възможности, не са задължени да предоставят документите,
посочени в точка 4 от Част 1 на Приложение 3.

8.

Моля да уточните дали има изисквания към електронния подпис, Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за концесиите,
с който следва да се подпише Заявлението и прилежащите към по смисъла на този закон „Електронен подпис” е усъвършенстван или
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него документи (обикновен или квалифициран електронен
подпис). Също така, моля да уточните, в случай че Заявлението
и прилежащите към него документи се подписват от надлежно
упълномощено от Водещия член лице (лице упълномощено от
законния представител на Водещия член по силата на
пълномощно съгласно Образец В: Пълномощно), а не от
законния представител на Водещия член, чий трябва да бъде
подписът - на изрично упълномощеното лице или на законния
представител на Водещия член?

квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 2 и 3 от
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги,
който на свой ред препраща към чл. 3, точки 11 и 12 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива
1999/93/ЕО.
Клауза 7 от Документацията за концесията пояснява как трябва да бъде
подписано Заявлението, Обвързващото предложение и Предложението и
от кого. Когато се изисква документи по образец да бъдат подписани от
Водещия член, тези документи по образец трябва да бъдат подписани от
представителя на Водещия член, посочен съответно в Пълномощното.
Когато документи по образец трябва да бъдат подписани от всеки член на
Консорциума, документът, който трябва да бъде подписан от Водещия
член (индивидуално, като член на Консорциума), може да бъде подписан
от всеки надлежен представител на този Водещ член.

9.

В отговор от 16.10.2018 г. казвате, че в Електронната секция на Приложение № 3 на Документацията за концесията в word формат на
Информационната зала са качени в word формат на български и български и английски език е публикувано на електронната страница на
английски, изменените образци от Приложение 3 на концесията в раздел „Процедура“.
Документацията за концесията. В Електронната секция на
Информационната зала има единствено образците в word формат
преди изменението на Документацията за концесията, качени на
22 август 2018 г. Моля да качите изменените образци от
Приложение 3 в word формат на български и английски.

10.

С референция към изменения проект за Концесионен договор и
в частност „Гаранцията за изпълнение на Строителните
дейности
и
Задължителните
капиталови
разходи“:
- Бихте ли пояснили дали Гаранцията следва да се предостави на
Началната дата на Концесията според дефиницията в клауза 1.1.
или в срок от 30 дни преди започването на Строителните
дейности
както
е
според
клауза
16.2?

Прегледахме тази клауза отново и не виждаме несъответствия, но
доколкото са необходими разяснения, ще бъдат направени такива.
Да, Гаранцията за изпълнение на Строителните дейности и
Задължителните капиталови разходи се предоставя като Предварително
условие, но във всеки случай 30 дни преди началото на каквито и да е
Строителни дейности.
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- В допълнение, моля пояснете дали началната Гаранция следва
да покрива 10% от общата стойност на планираните Строителни Считаме, че следва да обхваща период от пет години.
дейност
през
първите
5
години
от
концесията?
- Също така пояснете за какъв срок следва да се издаде
Гаранцията - за 5 години според клауза 16.2 или ще се подновява
ежегодно според клауза 16.1.3, покривайки тази част от
планираните Строителни дейности за съответната година?
- На последно място, моля разяснете механизма за Връщане
(освобождаване) на Гаранциите според клауза 16.7.1 предвид, че
издаването на дадено съответно Разрешение за ползване може да
бъде издадено преди крайния срок на Гаранцията според клауза
16.1.3/ 16.2, от което следва че частта от Гаранцията свързана с
въпросното Разрешително може да бъде освободена по-рано?
11.

Що се отнася до превода на документи / подаване, искаме да
изясним какво представлява „официален превод“, който трябва
да бъде представен заедно с конкретните документи, посочени в
тръжните документи

Официален превод означава превод, извършен в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
книжа (обнародван в българския Държавен вестник, бр. 73 от 12 септември
1958 г., с всички последващи изменения и допълнения в него). Това е
посочено в Образец А (Заявление).

12.

Искаме да бъде отменено изискването за апостилиране, за да Апостилът/легализация се изисква в случаите, когато е посочено в
бъде представена Гаранцията за участие заедно със заявлението Документацията за концесията.
и предложението и това изискване да бъде ограничено само до
правните документи

13.

Молим Ви да предоставите списък на финансовите институции, Списъкът на съответните финансови институции може да бъде намерен на
страницата на Министерство на финансите.
в които България е член или акционер

14.

Клауза 7.3 и Краен срок за подаване на оферти (# 14): Предвид Към настоящия момент не предвиждаме удължаване на срока за подаване
обема на подготвителните работи, необходими за разработване на заявления и оферти.
на конкурентна и изгодна оферта за проекта, Ви молим да
удължите срока за подаване на оферти до 4 седмици. Също така,
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ранното съобщаване относно такова изменение би ни позволило
да планираме нашите ресурси и допълнителни дейности за
подготовката на офертите
15.

Моля да обърнете внимание, че Образец D - Гаранция за участие,
съдържа клауза, която е неприемлива за банките, а именно:
Тази гаранция ще остане в сила до и включително [посочва се
календарната дата, която ще бъде триста и шестдесет (360) дни
след Крайния срок за подаване на Оферти] и възможните
удължавания на Срока на валидност на Офертата, при спазване
на разпоредбите и условията на Клауза 6.3 (Гаранция за участие)
от
Документацията
за
Концесията.
Подчертаната част от клаузата на практика поставя изискване за
издаване на банкова гаранция без краен срок на валидност или
най-малкото с неясен краен срок на валидност. Същевременно за
Концедента не съществува никакъв риск при премахване на
подчертаната част от изречението, тъй като клауза 6.6. б) от
Документацията за участие изрично предвижда, че участник,
който е приел предложението на Концедента за удължаване на
първоначалния Срок на валидност на Офертата, има задължение
да удължи валидността на Гаранцията за участие за срока на
удължаването, който срок ще бъде ясен, едва когато
Концедентът отправи искането за удължаване. Също така,
следва да се има предвид, че участникът има право да откаже да
удължи срока на валидност на своята Оферта, поради което е
напълно необосновано да се изисква предоставяне на Гаранция
за участие с валидност, която обхваща и възможните
удължавания, с които участникът би могъл да не изрази
съгласие. Моля да съобразите, че клауза 6.6. б) защитава изцяло
интересите на Концедента, поради което включването на
подчертания текст в първоначалната гаранция за участие не е
необходимо. Същевременно, поставеното изискване е

Както е посочено в Образец D, несъществени изменения от страна на
издаващите банки ще бъдат приети. Счита се за несъществено изменение
това, че Гаранцията за участие ще бъде предоставена с валидност до 30 дни
след изтичането на 360 дни след Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти. Участниците са запознати с разпоредбите на клауза 6.6(b) относно
неизпълнение на изискването за удължаване на срока на валидност на
Гаранцията за участие в случай на удължаване на Срока на валидност на
Офертата.
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ограничително, тъй като съществува реален риск банките да
откажат да издадат гаранция с такова съдържание или да я
издадат при прекомерно обременителни условия, а това ще
възпрепятства заинтересованите кандидати от участие в
процедурата. Считаме, че това не би било в съответствие с
интереса на Концедента в процедурата да вземат участие
колкото се може повече кандидати. Считаме, че образец D Гаранция за участие не съответства на клауза 6.3 б), според която
срокът на валидност на гаранцията следва да е тридесет (30) дни
след което и да било удължаване, поискано впоследствие,
съгласно Клауза 6.6(b), само в случай, че е поискано такова
удължаване, а не при първоначалното й издаване и представяне
на Концедента. Ако не бъде поискано удължаване, тогава няма
нужда срокът на гаранцията да е обвързан с такова удължаване.
Именно поради това и двата срока са посочени алтернативно,
като вторият се прилага, само ако е поискано удължаване. Ето
защо молим подчертаната част от изречението в образец D Гаранция за участие да бъде заличена/да отпадне.
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