СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377ХХХ, факс 9810653

Изх. № СОА16-ТД26-4966/15.04.2016 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: Във връзка със закупена документация относно концесията,
молим да ни бъде уточнено дали при изготвянето на Документацията, Столична
община е допуснала грешка на стр. 77 в описанието на Разработката на
приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата, поконкретно в римска точка две (ІІ. Предложение за срок на доставка и монтаж на
системата за отдаване под наем в рамките на цялата концесионна площ: ....
години)
В документацията при изясняване на критериите, по които ще се оценяват
участниците, навсякъде се говори за „Предложение за срок на концесията”. Кое
от двете следва да се счита за валидно при подготовка на документацията?
Отговор: Според Раздел VІ. Критерии за комплексна оценка на офертите и
изисквания към предложенията на участниците. Технически спецификации на
Документацията критериите за оценка на офертите и техните тежести са
следните:
1.1. Предложение за годишно концесионно плащане с относителна
тежест от 40%.
1.2. Предложение за срок на концесията с относителна тежест 30% като
предложението за най-кратък срок на концесията ще бъде оценено с най-голям
брой точки.
1.3. Инвестиционно предложение с относителна тежест 15 %.
1.4. Техническо предложение с относителна тежест 15%.
В тази връзка следва да се счита, че в Приложение № 13 (Предложение за
участие в процедурата) и Приложение № 14 (Обвързващо предложение) т. ІІ
придобива следната редакция: Предложение за срок на концесията ...... години.

Приложено Ви изпращаме новите образци на Приложение № 13 и
Приложение № 14. Същите ще бъдат публикувани на сайта на Столична
община.
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.
Приложение: Съгласно текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР: (п)
(Зафир Зарков)

