№
Въпрос
1. Във връзка с Ваш отговор номер 2 от 26.02.2019 г. и създалото се
объркване относно това какво означава подписване в "електронен
формат", моля да уточните ясно следното: Образец А1:
Финансово предложение трябва да се подпише ръчно на хартия
от представителя на Водещия член, след това да се сканира в pdf
и верифицира с електронния подпис на Водещия член или да се
подпише единствено и само като електронен документ с
електронния подпис на Водещия член (аналогично на
Заявлението и Предложението). Още повече, отговор на Въпрос
номер 3233 към който реферирате, не дава ясен отговор по
отношение на Образец А1: Финансово предложение.
2. Във връзка с Ваш отговор номер 7 от 26.02.2019 г., моля да
потвърдите следното: Допустимо ли е в Образец Е1 да бъде
направена следната единствена промяна: "… Декларирам, че към
датата на подаване на Заявлението и Офертата, нито членът
на Консорциума, нито който и да е било от неговите акционери,
пряко или косвено : ...", т.е. "Участникът" да се замени с "членът
на Консорциума", доколкото в случай на Консорциум Образец
Е1 се подписва от всеки член на Консорциума, промяна,
аналогична на тези, които приемате за допустими по отношение
на Образци С и Е2. Към момента Образец Е1 не предвижда
възможност за такава замяна.
3. Във връзка с Ваш отговор номер 9 от 26.02.2019 г. и създалото се
объркване, моля да уточните следното: тъй като Образец G следва
да бъде представен в excel формат, моля да потвърдите ясно
подписването му: само с електронен подпис на представителя на
Водещия член или да се подпише отново в excel формат на хартия
(тук отбелязваме, че самият Образец G предвижда място за
подписване на страница 2 в word формат) от представляващия
съответното лице, което доказва финансовите възможности, след
това да се сканира в pdf и верифицира с електронния подпис на
Водещия член, както следва от Документацията за концесията. В
тази връзка отбелязваме, че съгласно Документацията за участие
и Вашите предходни отговори в тази връзка, само Заявлението
(Образец А) и Предложението (Образец А) се подписват
електронно (директно в електронен формат без подписване на
хартия) с електронен подпис.

Отговор
Според нашия отговор на Въпрос № 2 от 26.02.2019 г.: „Финансовото
предложение трябва да бъде в електронен формат и изисква
електронния подпис на представителя на Участника или, в случай на
Консорциум, на Водещия член.“
Финансовото предложение следва да отговаря на същите условия,
които се изискват за Предложението.

Потвърждаваме, че значението на термина „Участник“ в изречението
„… нито Участникът, нито …“ се променя в зависимост от
подписалия Образеца, според случая Участник, Член на Консорциум,
Подизпълнител или Трето лице.

Моля направете справка с отговора на Въпрос № 3233 от 24.01.2019
г., където изяснихме задължителния начин Участникът да подпише
Заявлението и Предложението. Другите образци, освен Гаранцията за
участие и Пълномощното, могат да бъдат подписани по електронен
път (пряко в електронен формат без подписи на хартия) с електронен
подпис.
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4. Във връзка с Ваш отговор номер 7 от 26.02.2019 г., моля да
потвърдите допустима ли е следната единствена промяна в
Образци С, Е1 и Е2, доколкото същите не предвиждат възможност
за подписване от пълномощник на съответния член на
Консорциума: " …Аз [три имена на пълномощника], в
качеството си на Пълномощник (упълномощен представител),
надлежно упълномощен чрез пълномощно с дата [ ... година],
издадено от [три имена], в качеството му на [законен
представител] на члена на Консорциума, [пълно име на члена на
Консорциума] („Дружеството“) ...". Желаната промяна цели да
създаде яснота относно подписващия и неговото качество, за
което ще бъде приложено и надлежно пълномощно в обикновена
писмена форма. Към момента само Образец Е2 предвижда опция
за посочване на " ... [законен/ упълномощен] представител. ..."
5. Във връзка с Ваш отговор номер 6 от 26.02.2019 г., моля да
потвърдите следното: при наличие на подписано вече
Пълномощно (Образец В) (подписано преди последното
удължаване на срока за подаване на Заявления и Оферти)
възможно ли е същото да бъде използвано (ако е подписано в
сегашния му одобрен от Концедента Образец, както потвърдихте
в предходните си отговори в тази връзка от 15.02.2019 г.). Ако не,
моля да уточните кога да очакваме във времето последващите
промени в Документацията за концесията, тъй като това ще
наложи преиздаването му от участниците, което изисква
допълнително време и разходи.
6. По отношение на Образец Д - Произход на средства, моля да
уточните, предвиждате ли да приемете нов образец с приемането
на изменената Документация за концесията и ако да, кога. Във
връзка с Ваш отговор номер 12 от 26.02.2019 г., моля да имате
предвид, че образеца, включен като Приложение № 4 към чл. 47,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари не предвижда конкретика с оглед на
настоящата процедура, подобно на настоящия Образец. В този
смисъл, допускате ли промени в образеца при следване на
основните му параметри с цел максимална яснота относно
настоящата процедура.

Като цяло потвърждаваме, че всеки един от Образци C, E1 и E2 е
допустимо да бъде подписан от пълномощник. Имайте предвид все
пак, че когато става дума за Член на Консорциум, действащ в
индивидуално качество (т.е. не като представител на Консорциума),
вече отговорихме, че не е необходимо Пълномощното да бъде във
формата, приложена към Документацията за концесията. Моля,
направете справка с отговорите на Въпроси № 2332 от 23.10.2018 г. и
№ 2899 от 12.11.2018. Поради това, когато Образецът е подписан от
името на Член на Консорциума в качеството му на индивидуален
член, Пълномощното може да бъде в проста писмена форма и да бъде
приложено към Образеца.

Предложените поправки в Документацията за концесията няма да
изискват от Участниците да преиздават Пълномощното.

Изменен Образец D - Произход на средства, ще бъде предоставен в
Документацията за концесията и ще следва стриктно формуляра,
включен като Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В
съответствие с нашия отговор, публикуван на 22.01.2019 г. (№ 3225 от
Обобщената таблица), Комисията е на мнение, че за целите на
подаването на Заявлението и Офертата тази декларация трябва да се
отнася само до средствата, свързани с първите плащания, дължими
съгласно Концесионния договор, а именно: Възнаграждението за
възлагане и Първоначалното концесионно възнаграждение.
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