Дата 12.03.2019 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и
възобновяеми източници

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания по горепосочената конкурсна процедура и
на основание т. 1.5 „Разяснения по процедурата“ от Документацията за провеждане
на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и
възобновяеми източници, част втора „Правила за провеждане на втори етап на
конкурсната процедура“, даваме следните разяснения:
Въпрос № 1: Съгласно т.1.3, „Конфликт на интереси" от конкурсната
документация, управителят се задължава да работи професионално, обективно и
безпристрастно, като поставя на първо място интересите на Фонда, като стриктно
избягва конфликти с други свои ангажименти и договори, включително със
собствените си корпоративни интереси.
В конкретния случай, Дружество А с управител Х (физическо лице) е водещ
съдружник в Консорциум У Същият е номиниран от консорциума и за кандидат за
Изпълнителен директор на ФЕЕВИ. В същото време Дружество А управлява
публичния фонд за инвестиции Дружество В с предмет на дейност инвестиции във
ВЕИ, което е и доказателство за опита на управителя Х (физическо лице) в тази
сфера. При тези обстоятелства, може ли да се счита за конфликт на интереси
съгласно

т.1.3.

от

конкурсната

документация

при

положение,

че

ФЕЕВИ

е

финансираща институция в енергийна ефективност и ВЕИ, а Дружество В е директен
инвеститор във ВЕИ?
Отговор № 1: Съгласно т.1.3, част Втора „Правила за провеждане на втори
етап на конкурсната процедура“ от Документацията за провеждане на конкурс за
избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници
"Управителят се задължава да не участва и да осигури членовете на Персонала да не
участват, пряко или косвено, в каквато и да било дейност и/ или проекти, които
биха били в противоречие с осъществяването на Услугите в съответствие с Договора
за управление, съответно със служебните му задължения."
Въпрос № 2: Отново във връзка с т.1.3. от конкурсната документация, при
двама от останалите участници в Консорциум У - Дружество C и Дружество D, Х
(физическо лице) е управител на дружествата, което е и доказателство за опита му
в

тази

сфера.

И

двете

дружества

са

проектни

дружества,

създадени

и

функциониращи с цел реализацията и последващо управление на конкретните
проекти. Тези дружества към момента нямат друга дейност и не планират
разрастването на текущата дейност. При тези обстоятелства, може ли да се счита за
конфликт на интереси съгл. т.1.3. от конкурсната документация оставането на Х
(физическо лице) като управител на дружествата, при положение че бъде избран за
управител на ФЕЕВИ?
Отговор № 2: Виж отговор на въпрос № 1.
Въпрос № 3: Относно т.2.3 от конкурсната документация и изискването
консорциумът/обединението да представи документ, доказващ създаването на
обединението, моля да ни изясните следното: необходимо ли е към датата на
подаване на офертата консорциумът/обединението да бъде регистриран и вписан в
съответния регистър като юридическо лице или е достатъчно да бъде представен
изричен договор, обвързващ страните в консорциумът/обединението, а вписването
му като юридическо лице да бъде допустимо след евентуалното му избиране за
печеливш в настоящия конкурс?
Отговор № 3: Съгласно т.2.3, част Втора „Правила за провеждане на втори
етап на конкурсната процедура“ от Документацията за провеждане на конкурс за
избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници
документът, доказващ създаване на обединение от юридически лица (договор за
консорциум, договор за партньорство) се представя само в случай, че допуснатия
участник на първи етап е представил само намерение за споразумение за
партньорство. Моля, придържайте се към изискванията на Документацията за
провеждане на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и
възобновяеми източници.
Въпрос № 4: Във връзка с изискване съгласно т.2.9, таблица "Критерии за
оценяване" т.4(б)Бизнес план за период от 5г. и съгласно методика за оценяване на
бизнес план за дейността на ФЕЕВИ стр.32 от конкурсната документация, моля да
получим изходни данни, включващи финансов отчет на ФЕЕВИ вкл. Отчет за
финансовото състояние, Отчет за печалбата и другия всеобхватен доход, Отчет за
паричните потоци за 2018г.- неодитиран, както и пълен 5-годишен отчет за
дейността

на

досегашния

управител,

за

да

имаме

възможност

да

изготвим

реалистичен бизнес план предвид текущото състояние на ФЕЕВИ.
Отговор № 4:

При изготвяне на Бизнес план за дейността на Фонд

енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ или Фонда) за период от
5 (пет) години (Образец № 9 и Образец № 9А към Техническото предложение),
участниците могат да използват данните от годишните финансови отчети и
годишните доклади за дейността на Фонда и управителя му към момента. Цялата
информация може да бъде намерена на интернет адреса на Фонд енергийна
ефективност

и

възобновяеми

източници

us/reports/. На същия адрес се съдържа

-

https://www.bgeef.com/bg/about-

информация, както за Фонда, така и за

ДЗЗД "Еконолер ЕнЕфект-Елана“ - управител на ФЕЕВИ към момента.
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