№
Въпрос
Отговор
1. Във връзка с Ваши отговори номер 2 и номер 3 от 15.02.2019 г. относно Преработената Документация за концесията ще бъде
подписаните вече документи от участниците преди удължаването на срока за публикувана скоро и ще съдържа предложената
подаване на Заявления и Оферти до 3 април 2019 г., моля да потвърдите има ли декларация и съответните инструкции.
някаква форма на изискваната декларация за липса на промяна в заявените
обстоятелства. Нашето разбиране е, че тази декларация е достатъчно да бъде в
свободна, обикновена писмена форма, с обикновен подпис, на български език
(съответно с неофициален превод на български език), подписана от съответните
лица, които вече са подписали определени образци/ документи, които трябва да
се представят със Заявлението и/ или Офертата. Моля да потвърдите също, че
декларацията може да се отнася до няколко/ всички документи, подписани от
едно и също лице. Моля да потвърдите къде трябва да се предостави тази
декларация, според нас - към Заявлението, записана в електронен формат на
съответното CD или друго записващо устройство, съответно верифицирана с
електронния подпис на Водещия член.
2. Моля да потвърдите очаквате ли други промени в Документацията за участие
освен последните, свързани само с удължения срок за подаване на Заявления и
Оферти до 3 април 2019 г. (във връзка с Ваш отговор номер 5 от 15.02.2019 г.) и
ако да, кога. В тази връзка, моля да качите последната Документация за участие
в word format на български и английски език.

Не се предвиждат съществени промени в
Документацията за концесията. Преработените
Документация за концесията и проект за Концесионен
договор ще бъдат публикувани скоро.

3. Някои от образците изискват печат на заявителя (декларатора, участник).
Доколкото съгласно българското законодателство печатът не е задължителен
елемент, нашето разбиране е, че печат няма да се изисква от Концедента,
включително при участници - чуждестранни лица. Моля да потвърдите
разбирането ни.

Печатът не е задължителен и се прилага само ако
учредителните документи на Участника, издаващ
съответната
декларация/образец,
изискват
сертифициране на подписа чрез печат на Участника.

