Въпрос.
В документацията – Прил. 4, C. Идеен план, т.4(а) стр. 144 – е посочена минимална
сума на инвестициите в размер на 600 млн. лв., докато в останалата част на
документацията е посочена сума от 600 млн. евро. Моля потвърдете вярната сума и
валута.
Отговор.
Потвърждаваме, че в Приложение 4 „Изисквания към офертите и оценка“, Раздел 2
„Качествени планове“, буква „С“ „Изисквания към Идейния план за развитие“, т. 4(а)
вярната сума е 600 млн. евро без ДДС.
Въпрос.
Кога ще бъде предоставена английската версия на тръжната документация?
Отговор.
Документацията за концесията на английски език ще бъде достъпна на електронната
страница на концесията до края на настоящата седмица (13.07.2018 г.)
Въпрос.
Кога ще бъде предоставен достъп до стаята за данни (физическа или електронна) и
каква е процедурата за получаване на достъп?

Отговор.
Организацията на работата на Информационната зала е описана в Клауза 5.1.
„Национален концесионен регистър. Информационна зала“ от Документацията за
концесията.
„Правилата за работа“ в Информационната зала ще бъдат публикувани на електронната
страница на концесията до края на настоящата седмица (13.07.2018 г.)
Въпрос.
Кога ще бъдат възможни посещенията на място и каква е процедурата за
кандидатстване?

Отговор.
Редът за достъп до физическата секция на Информационната зала е посочен в Клауза
5.1. „Национален концесионен регистър. Информационна зала“ от Документацията за
концесията.

Въпрос.
Ще бъде иницииран процес на въпроси и отговори и какъв е процесът?
Отговор.
В Клауза 5.2. „Разяснения по Документацията за концесията“ от Документацията за
концесията е посочен редът за получаване на разяснения по Документацията за
концесията. Посоченият в Документацията за концесията ред следва този, определен в
чл. 79 от Закона за концесиите.
Въпрос.
Има ли изискване за подаване на заявление за участие в тръжната процедура?
Отговор.
В съответствие с чл. 85, т. 1 от Закона за концесиите, за участие в открита процедура за
определяне на концесионер икономическите оператори подават заявление и оферта.
Въпрос.
Възможно ли е да се представят коментари по тръжните документи (например проект
за споразумение за концесия) или няма да бъдат договаряни?
Отговор.
Настоящата процедура за определяне на концесионер е определена като открита
процедура. Съгласно чл. 53, ал. 1 от Закона за концесиите откритата процедура се
провежда на един етап, в който икономическият оператор подава едновременно
заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне.
Въпрос.
Кои външни консултанти ще подкрепят министерството на транспорта през цялата
тръжна процедура?
Отговор.
В съответствие с чл. 82, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, концедентът е определил
комисия за провеждане на процедурата, както и консултанти, които подпомагат
комисията. За консултанти са определени длъжностни лица и външни експерти –
физически и юридически лица, които имат професионална компетентност, свързана с
дейностите, включени в предмета на концесията, както и професионален опит във
възлагането на концесии.

