СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377545, факс 9377 545
Изх. № СОА16-ТД26-2838-[1]/25.03.2016 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА
ОТНОСНО: Провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия за
управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и
рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на
град София, представляващи имоти-публична общинска собственост
(Процедурата е открита с Решение № 93 на Столичния общински съвет от
14.01.2016 г.)
Съгласно чл.48, ал.1, т.4 от Закона за концесиите (ЗК) и в изпълнение на чл. 37,
ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗК предоставяме следните разяснения:
ВЪПРОС: Могат ли да бъдат предоставени договори по управление на услуга
от обществен интерес, сключени с държавни или общински структури на друга
европейска държава и предоставящи полза за нейното общество чрез
управление на обекти – публична държавна или общинска собственост?
ОТГОВОР: Съгласно изискванията на Документацията за провеждане на
горецитираната процедура, посочени в раздел V, т.V.2. „Документи за доказване
на минималните приложими изисквания относно изпълнението на критериите за
подбор”, т.V.2.2., критерият „технически възможности за изпълнение на
концесията” се доказва чрез:
„1. Представяне на декларация по Образец (Приложение №12) със списък
на изпълнените или изпълняваните договори през последните 3 години (2012г.,
2013г. и 2014г.) с предмет извършване на услуги от обществен интерес.
и
2. Представяне на най-малко една референция, доказваща изпълнението на
услуга от обществен интерес за поне една от последните 3 години (2012г.,
2013г. и 2014г.).
Комисията ще приеме, че е налице съответствие с критерия, ако от
представените документи е видно, че участникът има изпълнен или изпълнява
през последните 3 години (2012г., 2013г. и 2014г.) най-малко един договор за

извършване на услуга от обществен интерес, за който е представена
референция за изпълнение на услугата.”
Според гореописаното в Документацията няма поставено изрично
ограничение договорите за управление на услуги от обществен интерес да не
бъдат изпълнени/изпълнявани за „държавни или общински структури на друга
европейска държава”.
В изпълнение на чл. 48а, ал.1 от ЗК, моля да се явите в Столична община, ул.
„Париж” № 3, стая 103 за да получите настоящото уведомление лично срещу
подпис или чрез упълномощен представител.
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