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София - 1336
ж.к. Люлин -2
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№ БТГ–2400–27-59
17.11.2008 г.

ДО
ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ИДЕНТ. № 80-069 И НАИМЕНОВАНИЕ:

Наименование
поръчката:
Идент.номер
на поръчката:

на Проектиране и изграждане на система за мониторинг на

разхода и качествените показатели на електроенергията
в “Булгартрансгаз” ЕАД

80 069

ОТНОСНО: Отговори на постъпили въпроси на 12.11.2008 г.
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с постъпило запитване за разяснение по документацията за участие,
Ви представяме отговорите на поставените въпроси, както следва:

1.Въпрос
В т. 4 на Описанието на предмета на поръчката се изисква получаване на
разрешение за строеж съгласно чл. 147, ал. 1, т.2 на ЗУТ. В посочения текст на закона
се казва, че не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на
разрешение за строеж за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на
съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от
Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор". Имайки предвид
описанието на системата за мониторинг, според нас за нейното изграждане не следва да
се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Моля, информирайте ни дали нашето
предположение е вярно.

1.Отговор
Предложението не е вярно. За изпълнението на системата за мониторинг се
изисква получаване на разрешение за строеж съгласно чл. 147, ал. 1, т.2 на ЗУТ.

2.Въпрос
В т. 2.3. от Специфични Указания към участниците в открития конкурс и към
попълването на офертата е посочено, че документите, които доказват възможността за
изпълнение трябва да са на участника и/или на неговите подизпълнители. Моля,
информирайте ни дали е възможно за нашето участие да използваме акредитацията за
орган за контрол на ел. измервания и изпитания на наш обявен подизпълнител.

2.Отговор
Да, може акредитацията за орган за контрол на ел. измервания и изпитания да е
на обявения подизпълнител.

3.Въпрос
В т.2.2. на Раздел „Пълно описание на предмета на поръчката” е посочено, че в
КС „Вълчи дол”, „Ихтиман”, „Петрич” и в Административни сгради в Ботевград и
Стара Загора следва да се монтират контролни електромери без налични токови и
напреженови трансформатори. Означава ли това, че необходимите токови и
напреженови трансформатори трябва да бъдат включени в предложението и в общата
цена и съответно доставени и монтирани при изпълнение на поръчката от Изпълнителя.

3.Отговор
Да, означава. Трябва да бъдат предвидени съответните токови и напреженови
трансформатори.

4.Въпрос
Има ли изградена Ethernet мрежа между отделните райони, или Изпълнителят
трябва да предвиди изграждането на такава?

4.Отговор
Между всички поделения на “Булгартрансгаз” ЕАД има изградена мрежа
базирана на TCP/IP протокол, мрежи клас “С”, връзката между които се рутира.
Локалните мрежи в поделенията са базирани на Ethernet.

5.Въпрос
Моля, информирайте ни какъв трябва да е видът на аларменото съобщение за
надхвърляне на действителното потребление спрямо зададена стойност, съгласно
изискванията на т. 2.4.1.3. от Раздел „Пълно описание на предмета на поръчката”.

5.Отговор
Видът на аларменото съобщение за надхвърляне на действителното потребление
спрямо зададена стойност, да представлява излизане на текстово съобщение на
мониторите на включените в системата за мониторинг компютри.

С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ

СГ/СГ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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