СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор: 9377ХХХ, факс: 9810653
Изх. № СОА16-ТД26-7036(2)/20.06.16 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 1: В полученото писмо СОА16-ТД26-7036/03.06.2016 г. отговор на въпрос 4 гласи:
„Участникът може да използва ресурсите на трето лице, само ако третото лице е част от
участника”. Бихте ли уточнили, дали според Вас това е единствената възможност за
„ползване на трето лице”, с оглед на изрично предоставената възможност с разпоредбите на
т.2.2 от раздел V.3 от Документацията.
По-нататък в цитирания отговор четем: „... под ресурси следва да се разбират активи, които
ще се използват при изпълнение на концесията и имат характера на прехвърляем ресурс –
техника, оборудване, персонал и т.н.” Да разбираме ли, че това тълкуване по никакъв начин
не ограничава предвидената в разпоредбата на чл. 26, ал.6 от Закона за концесиите (ЗК)
възможност: „Доказването на съответствието с критериите по ал.1, т.2 и т.3 може да бъде
извършено чрез възможностите на трети лица”.
Отговор 1: Даденият отговор на въпрос № 4 от писмо СОА16-ТД26-7036/03.06.2016 г. по
никакъв начин не ограничава предвидената в чл. 26, ал.6 от ЗК възможност доказването на
съответствието с критериите по ал.1, т.2 и т.3 от същия член да бъде извършено чрез
възможностите на трети лица, както и на предвидената възможност в т.2.2. от раздел V.3 от
Документацията.

Въпрос 2: Доколкото съгласно т.2.1. от раздел (V.2. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ на
МИНИМАЛНИТЕ ПРИЛОЖИМИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР) е посочено, че критерият „технически възможности за
изпълнение на концесията” се доказва чрез представяне на декларация по образец
(Приложение № 12) и представяне на най-малко една референция, то моля да разясните с
каква информация трябва да бъде попълнена посочената декларация (Приложение № 12), ако
участникът иска да се възползва от възможността, дадена му съгласно т.1. от раздел V.3,

предвиждаща право на участниците да доказват съответствието с критерия за подбор
„технически възможности за изпълнение на концесията” чрез възможностите на трети лица?
а. В посочената по-горе хипотеза и във връзка с указанията на т.2.2.2. („изпълнението им ще
даде възможност на участника да използва финансовите, техническите и/или
професионалните възможности на третото лице при изпълнение на концесионния договор”)
и 2.2.3. („са относими към конкретния критерий, за доказване съответствието, с който се
прилагат”) на раздел V.3 от Документацията моля да разясните:
- правилно ли разбираме, че съгласно т. 2.2.2 от раздел V.3, участникът следва да
представи договор, по силата на който „трето лица” се е ангажирало да предостави
техническите и професионалните си възможности за изпълнение на концесията?
- В горната хипотеза не е ли налице договор за подизпъление на дейности, предмет на
концесията?
- Допустимо ли е използване на подизпълнители за всички дейности, предмет на
концесията и ако да, то какви допълнителни документи следва да бъдат представени от
лицата, които ще бъдат използвани за подизпълнители.?
- Ако ще бъдат използвани подизпълнители, то каква част от административните
приложения към Документацията (Образци на декларации и т.н.) следва да бъдат попълнени
и подписани от тях?
b. В описаната по-горе хипотеза, правилно ли е да считаме, че ако участникът сам е
изпълнявал през последните 3 г. договори с предмет извършване на услуги в обществен
интерес, то за да бъде допустим по критерия за подбор „Технически възможности за
изпълнение на концесията” е достатъчно да предостави документите по т.2.1.1. и т.2.1.2 от
раздел V.2 от Документацията, с което ще е доказано, че той притежава необходимите
технически възможности за изпълнение на концесията?
с. Ако участникът сам изпълнява през последните 3 г. договори с предмет извършване на
услуги в обществен интерес и е представил изискуемите документи по т.2.1.1 и т. 2.1.2 от
раздел V.2 на Документацията, то необходимо ли е да представи някакви допълнителни
документи, списък с оборудване, списък на членове на екипа, който ще е ангажиран с
дейностите по концесията и т.н.?
Отговор 2: Участникът може да ползва ресурсите на трето лице, само ако третото лице е част
от участника или - ако е собственик на капитала или е еднолично дъщерно дружество на
участника, а в случай на обединение – на някой от участниците, както и съобразно отговор №
1 от настоящото писмо.
b. Комисията ще приеме като доказателство за изпълнение на критерия „Технически
възможности изпълнение на концесията” документи, представени от участника по т.2.1.1. и
т.2.1.2 от раздел V.2 от Документацията в случай, че участникът сам е изпълнявал услуги от
обществен интерес през последните три години.
с. Съобразно изискванията на Документацията не е необходимо участникът да представи
допълнителни документи, списък с оборудване, списък на членове на екипа, който ще е
ангажиран с дейностите по концесията и т.н., при положение, че сам изпълнява през
последните 3 г. договори с предмет извършване на услуги в обществен интерес и е
представил изискуемите документи по т.2.1.1 и т. 2.1.2 от раздел V.2 на Документацията
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ИЗБОР НА КОНЦЕСИОНЕР: (п)
(Зафир Зарков)

