
Разяснения във връзка с постъпили писмени въпроси относно процедура
за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови

институции на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД 

1. Въпрос: 
В  образец  на  документ  Декларация  за  отсъствие  на  обстоятелства
(Приложение  №2  от  документацията)  е  дадено  пояснение,  че
„обстоятелствата  по  т.4  и  т.5  се  декларират  от  членовете  на
управителните  и  контролните  органи  на  ЮЛ,  включително  и  от
временно  изпълняващите  тази  длъжност  и  от  прокуристите  и
търговските пълномощници“.
Имайки  предвид,  че  Банката  е  акционерно  дружество,  което  има
овластени  от  УС  лица  –  трима  изпълнителни  директори  и  прокурист,  в
резултат  на  което  дружеството  се  представлява  от  двама  от
изпълнителните  директори  или  един  от  тях  и  прокуриста,  съвместно,
молим за пояснение,  достатъчно ли е представянето на декларацията по
образец Приложение №2 само от овластените лица /трима изпълнителни
директори и прокурист/ за покриване на изискванията за деклариране на
обстоятелства от „Декларация за отсъствие на обстоятелства“?

Отговор: 
БМВ  ЕООД  е  търговско  дружество  със  100%  държавна  собственост  на
капитала.  Ръководният  за  дейността  на  дружеството  нормативен  акт  е
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества  с  държавно  участие  в  капитала.  В  него  са  регламентирани
Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от
кредитни  или  финансови  институции.  Доколкото  в  тях  няма  правила
относно упълномощаването и декларирането на обстоятелства по повод
участие  в  конкурса,  дружеството  прилага  разпоредбите  на  Закона  за
обществените поръчки. В тази връзка отговаряме следното: 
Изискванията да се декларират обстоятелствата се прилагат за овластените
лица по чл. 235, ал.2 от Търговски закон, а при липса на овластяване – за
лицата по чл.235, ал.1 от Търговски закон.

2. Въпрос:
Допустимо  ли  е  в  процедурата  Банката  да  се  представлява  от
пълномощник  на  законните  представители,  с  представяне  в
документацията  на  нотариално  заверено  пълномощно,  като  същият
разпише/завери и подаде документите за участие?



Отговор:
Допустимо е.

3. Въпрос:
В  случай,  че  отговорът  на  горния  въпрос  е  утвърдителен,  моля  за
информация, допустимо ли е изискуемите декларации, с изключение на
„Декларация за отсъствие на обстоятелства“ да бъдат подписани само от
упълномощено  лице,  или  същите  следва  да  се  представят  от  всички
законни представители?

Отговор:
Допустимо е.

4. Въпрос: 
Какъв е средномесечният брой изходящи междубанкови преводи в лева,
осъществявани съответно посредством системите РИНГС и БИСЕРА?

Отговор:
Предвид  търговската  и  икономическата  дейност,  не  считаме  за  нужно
публично разкриване на данни свързани с фирмени потоци. Смятаме за
достатъчна информацията публикувана в годишните финансови отчети на
дружеството.

5. Въпрос: 
Какъв  е  средномесечният  брой  изходящи  междубанкови  преводи  във
валута  (евро  и  щатски  долари),  съответно  каква  е  приблизителната
стойност на един превод?

Отговор:
Предвид  търговската  и  икономическата  дейност,  не  считаме  за  нужно
публично разкриване на данни свързани с фирмени потоци. Смятаме за
достатъчна информацията публикувана в годишните финансови отчети на
дружеството.

6. Въпрос:
Какъв  е  приблизителният  размер  на  средномесечното  салдо  по
разплащателна сметка съответно в BGN, EUR и USD?

Отговор:



Предвид  търговската  и  икономическата  дейност,  не  считаме  за  нужно
публично разкриване на данни свързани с фирмени потоци. Смятаме за
достатъчна информацията публикувана в годишните финансови отчети на
дружеството.

7. Въпрос:
Какъв е средномесечния брой вноски и тегления на/от каса, съответно –
приблизителен размер на 1 вноска/теглене?

Отговор:
Предвид  търговската  и  икономическата  дейност,  не  считаме  за
целесъобразно  публично  разкриване  на  данни,  свързани  с  фирмени
потоци.  Смятаме за достатъчна информацията публикувана в годишните
финансови отчети на дружеството.

8. Въпрос:

Във връзка с банковата гаранция:
- Каква е целта на гаранцията и в чия полза ще бъде издадена;
- За какъв срок е необходимо да бъде издадена гаранцията; за една

гаранция ли става въпрос или за няколко – в срока на договора по
настоящата покана и в рамките на лимита 1 200 000,00 лв.;

- Какъв е срокът на депозита за обезпечаване на гаранцията;
- Какво включва „спешна обработка в рамките на 1 ден“, какво има

предвид Възложителят с тази формулировка?
Отговор:

- Целта  на  банковата  гаранция  е  финансово  обезпечаване  на
изпълнението  на  бъдещи  сключени  договори  с  потенциални
възложители, в чиято полза ще бъде издадена. 

- Срокове ще бъдат  определени в  евентуални бъдещи договори,  за
които няма данни на този етап. Отнася се и за броя на гаранциите.

- Срокът на депозита за обезпечаване на гаранцията ще съвпада със
срокът на гаранцията.

- „спешна  обработка  в  рамките  на  1  ден“  се  отнася  за  възникнали
специфични  сделки,  за  които  по  искане  на  възложител  се  налага
издаване на гаранция в рамките на един ден


