Въпрос: Относно изискването за предоставяне на доказателства за финансовото
състояние на компанията за предходните три финансови години – представяне на
заверени финансови отчети за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. – тъй като към датата на
подаване на офертите все още няма да е настъпил законовият срок за заверка на
отчетите за 2013 г., приемливо ли да предоставим незаверени годишни финансови
отчети за 2013 г., като заверените отчети бъдат допълнително представени след тяхното
изготвяне?
Отговор: Предложението Ви е приемливо.
Въпрос: Нотариалните такси, пощенските разходи и всички други наложителни
разходи свързани с изпълнението на различните дейности от проекта, ще бъдат ли за
сметка на Възложителя?
Отговор: Моля вижте т. 3.5 от проекта на договор: „Размерът на дължимото
възнаграждение по член 3.1 не включва такси към държавни и общински органи,
административни такси, както и обезщетения на правоимащите за придобиване на
нужните за реализацията и строежа на Проекта вещни права или цената на
придобиваните по договаряне вещни права.“
Въпрос: В случай, че Изпълнителят започне работа по дейностите в съответствие с
предварителен ПУП – ПП и в последствие бъде предоставен окончателен ПУП – ПП
със съществени разлики, с оглед на вложените вече средства за изпълнение дейности по
парцели, които вече няма да са в обхвата на проекта, или значително увеличаване на
броя на парцелите в следствие на окончателния ПУП – ПП, какви са опциите за:
А. удължаване на срока на изпълнение на договора;
Б. увеличение на възнаграждението по договора.
Отговор: След внасяне на ПУП-ПП (фаза предварителен проект) в Министерство на
земеделието и храните и одобрение на трасето и площадките на газопровода от
Комисията за земеделски земи към Министерството, изменения в броя на имотите
върху които ще бъдат изградени надземните технологични съоръжения няма да има,
както няма да има и съществени изменения в броя на имотите, които ще бъдат
засегнати от сервитута на газопровода и прилежащата му инфраструктура.
Въпрос: В предмета на конкурса включени ли са ПУП – ПП за захранването на
площадките с вода, електричество и пътен достъп?
Отговор: ПУП-ПП съдържа: трасе на газопровода (в рамките на сервитута на
газопровода, успоредно на него, е ситуиран оптичен кабел); площадки за надземните
технологични съоръжения; пътища за достъп до площадките за надземни технологични
съоръжения; площадки (3х3м) на прилежащите на технологичните съоръжения
вентилиращи свещи; трасета на подземни ел. захранващи кабели от точката на
захранване до площадките за надземните технологични съоръжения; трасета на
подземни ел. захранващи кабели необходими за катодната защита на газопровода; трасе
на водопровод за водоснабдяване на Диспечерски център; трасе на оптичен кабел на
БТК до Диспечерски център; трасе на оптичен кабел, свързващ оптичния кабел
успореден на газопровода и Диспечерски център.

