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5 Въпрос
Допустими изменения на проект на Гаранция за
участие (Образец D)
Документацията за участие
предвижда, че е допустимо и приемливо за Концедента
издаващите банки да внасят несъществени изменения в
проекта на Гаранцията за участие (Образец D). В
последния параграф на проекта е посочено, че „В тази
гаранция, освен ако контекстът не изисква друго,
термините с главни букви имат значението, посочено в
Документацията за Концесията, като е дефинирана в
Обявлението за Концесията № 2018/S 127-290417,
публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“ на
Европейския съюз“. От друга страна, термините с главни
букви са вече дефинирани в самия текст на проекта на
Гаранцията за участие.
В този смисъл, моля да потвърдите, че изтриването на
последния параграф от проекта на Гаранцията за участие
(„В тази гаранция, освен ако контекстът не изисква друго,
термините с главни букви имат значението, посочено в
Документацията за Концесията, като е дефинирана в
Обявлението за Концесията № 2018/S 127-290417,
публикувано на 5 юли 2018 г. в „Официален вестник“ на
Европейския съюз“) не би представлявало съществено
изменение на проекта на гаранцията, поради което
гаранция за участие, издадена без последния параграф ще
бъде приемлива за Концедента.
„Моля ви да потвърдите, че следващият формат е
приемлив
ФОРМУЛЯР
З:
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
НА
ОПИТЪТ
Долуподписаните [пълни имена] в качеството си на
законен
представител
на
________ Банка, със седалище на управление и адрес на
управление
[__________],
с настоящото удостоверение удостоверява, че:

Отговор
Тъй като има понятия, които не са дефинирани в Образец D – Гаранция
за участие, но са дефинирани в Документацията за Концесията, ние
считаме че трябва да запазим препратката към дефинициите в
Документацията за Концесията.

Процесът на Въпроси и отговори не е предназначен да предоставя
потвърждение относно попълването на образците от Участниците.
Молим да попълните образците, както е посочено в Документацията за
Концесията.
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4.

(а) ______ Банката действаше като Съвместно водещ
мениджър в контекста на рефинансиране на дълга на
проекта ___________ („Проект“), който предвижда
___________ (обхват на проекта) и ____________ (името
на участника) е действал като акционер в проекта;
б) Стойността на проекта е равна на евро _____ млн. (курс
Евро
1
=
_____
валута);
в) в контекста на проекта, („оферент“), като акционер, е
успял да увеличи финансирането с дълг, равняващо се на
_____ млн. евро (валута на обменния курс Euro 1 =
______), за да рефинансира съществуващото (валутно) на
(Проектна
компания);
г) Датата на набиране на посочения по-горе дълг,
равняваща се на ______ млн. евро за проекта, възникна на
[....].
Във връзка с Ваш отговор от 14.09.2018 по запитване
относно изискването по клауза 7.1 (с) от Документацията
за концесията, моля да допълните отговора, като
посочите изрично с чий електронен подпис следва да се
завери верността на приложенията към Заявлението и
Офертата (включително декларациите и всички останали
документи, които ще бъдат попълнени и предоставени от
всеки член на Консорциума, подписани ръчно и
сканирани в PDF формат и съответно записани на
Електронен носител) – дали това трябва да бъде
електронният подпис на лицето, подписало ръчно
съответния документ, или може да бъде електронният
подпис на лицето представляващо Участника, което
подписва Заявлението и Офертата (независимо, че то не е
подписало ръчно сканирания документ)?
Във връзка с изискването по клауза 7.1 (а) от
Документацията за концесията, моля пояснете, в случай
на Консорциум, необходимо ли е законният представител
на Водещия член на консорциума да бъде изрично
упълномощен с пълномощното съгласно Образец B, за да
подпише Заявлението, Предложението и Обвързващото

В Закона за концесиите няма изрично изискване относно това чий
електронен подпис се изисква. Отбелязваме, че електронен подпис се
изисква за удостоверяване, че даден сканиран документ съответства на
оригиналния документ. Участниците могат да изберат да удостоверят
съответствието между сканиран и оригинален документ чрез
електронния подпис на физическото лице, подписало оригиналния
документ, или чрез електронен подпис на физическото лице,
представляващо Участника и подписващо Заявлението и Офертата.

Пълномощното, в случай на Консорциум, трябва да бъде издадено само
от Водещия член, а не от всеки член на Консорциума. Очаква се
Водещият член да бъде упълномощен да представлява Консорциума по
силата на Договора за консорциум.
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предложение? В случай че такова упълномощаване за
законния представител на Водещия член е необходимо,
от кого следва да бъде издадено пълномощното? Нашето
разбиране е, че пълномощното следва да бъде издадено
от всички членове на Консорциума. Моля потвърдете
дали разбирането ни е правилно или пояснете, в случай
че това не е така.
5.

6.

Във връзка с изискването по клауза 7 от Документацията
за участие за поставяне на електронен подпис върху
Заявлението, Предложението и приложенията към тях,
моля потвърдете, че електронен подпис, издаден от
доставчик от Държава-членка на ЕС, включен в списъка
Trusted
List
Browser,
публикуван
от
ЕК
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/),
ще
бъде
приемлив за Концедента за целите на процедурата по
възлагане на концесия. В допълнение, моля потвърдете,
че Концедентът ще приеме и електронен подпис, издаден
от доставчик от държава извън ЕС, отговарящ на
изискванията по чл. 14 на Регламент (ЕС) No. 910/2014 на
Европейския съвет и Парламента относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО.
Въз основа на наскоро качения пример за EBITDA, който
обхваща EBITDA от 2016-2018 г. В летищните такси
отбелязваме, че приходите от шума значително се
увеличиха от предишните си нива. За 8 месеца от 2018 г.
приходите от шум са ~ 25.3 млн. лв. В сравнение с 1.085
млн. Лв. За 2017 г. Напротив, приходите от сигурност са
драстично намалени от 35 млн. лв. През 2017 г. на 0.8 млн.
лв. Можете ли да споделите причина за такива внезапни
колебания в приходите от охрана и шум.

Потвърждаваме.

Стойностите за такса шум и сигурност са разменени във файл 1.1.7.1,
качен на 19.10.2018. Коректните нива на приходите са, както следва:
Такса шум = 792 хил. лв
Такса сигурност = 25,039 хил. лв.
Нов файл е публикуван за улеснение на Участниците.
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