№

Въпрос

1. С оглед удължения срок за подаване на Заявления и Оферти до
03 април 2019 г., който обхваща първото тримесечие на 2019
г., моля да потвърдите, че от Участниците няма да се изисква
да представят Консолидиран годишен финансов отчет за 2018
г. в случай че същият не е одитиран.

2. С оглед удължения краен срок за подаване на Заявления и
Оферти до 03 април 2019 г. и във връзка с изискването за
представяне на документи за идентификация на Участниците
съгласно раздел III, б.“а“ от Образец А: Заявление, моля да
потвърдите, че в Процедурата е допустимо да бъдат
представени документи за идентификация на Участниците
съгласно раздел III, б.“а“ от Образец А: Заявление, издадени в
периода ноември – декември 2018 г., при условие че не са
настъпили промени в актуалното състояние на съответния
Участник.

3. С оглед удължаването на срока за подаване на Заявления и
Оферти до 03 април 2019 г., моля да потвърдите, че
Участниците могат да използват в Процедурата документи
[Образци], подписани в периода декември 2018 г. – януари
2019 г., както и че при липса на промяна във формата или
съдържанието на съответния образец от Документацията за
концесията, няма да е необходимо повторното му подписване
на дата по-близка до 03 април 2019 г. Въпросът не се отнася за
гаранцията за участие и декларацията на Главния финансов
директор, която съгласно Документацията за концесията се
издава не по-рано от 7 дни преди крайния срок за подаване на
Заявления и Оферти.

Отговор
Вашето разбиране е правилно, няма да има изискване за предоставяне на
одитирани финансови отчети, ако такива не са налице.
В съответствие с Приложение 3, част 1, параграф 4 а) iii) за частта, която
не е обхваната от одитираните финансови отчети до 7-ия ден преди
изтичането на Срока за Подаване на Заявления и Оферти ще бъде
достатъчно да се предостави декларация от страна на съответния Главен
финансов директор.
Когато датата на образец или документ, който трябва да бъде представен
със Заявлението и/или Офертата, не е изрично указана в Документацията
за концесия, Участниците могат да представят образци и документи,
които вече са подготвили, като се съобразяват с отговорността си по
българското наказателно законодателство за предоставянето на невярна
и неточна информация (където е приложимо). В тази връзка, обръщаме
внимание, че най-малкото би следвало 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, съответно, ако такава промяна е настъпила, да бъдат
представени новите документи. Обръщаме внимание, че периодът от
края на м. януари до м. април не е кратък и е възможно да настъпят
достатъчно промени в декларираните, съответно удостоверените
обстоятелства.
Моля вижте отговора на горния въпрос.

4. Предвид удължения срок за подаване на Заявления и Оферти, Срокът на валидност на Гаранцията за участие е 27 април 2020 г.
моля да поясните коя календарна дата следва да бъде вписана
като срок на валидност в Гаранцията за участие, която ще бъде
издадена в съответствие с Образец D, Приложение 3 от
Документацията за концесията.
5. С оглед удължаването на срока за подаване на Заявления и Измененията в Договора за концесия и Документацията за концесия ще
Оферти до 03 април 2019 г., моля да поясните очакват ли се бъдат публикувани своевременно.
нови промени в Документацията за концесията и/или
Концесионния договор и ако – да, кога ще бъдат оповестени.

