ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Относно: Получени запитвания по документация за участие в процедура на договаряне с обявление
по Закона за обществените поръчки с обект: Проектиране и изграждане на Магистрален оптичен
кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС “Дупница”
до ВТ ГИС “Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС “Кюстендил”, открита с Решение
№ БТГ-РД-07-55/07.07.2008 г. на изпълнителния директор на “Булгартрансгаз” ЕАД,
идентификационен номер 80-092

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в
горепосочената обществена поръчка, на основание чл.29, ал.1 и ал.2 от Закона за
обществените поръчки, Ви представяме отговори на поставени въпроси, както следва:
Искане за разяснение: Какъв е вида и капацитета на крайните разпределителни
устройства в ГИС “Дупница” и ГИС “Гюешево”?
Разяснение: За ГИС “Дупница” и ГИС “Гюешево” да се предвидят климатизирани
контейнери със стандартна големина, съобразена с апаратурата която ще се монтира в тях. В
контейнерите да се монтират 42U шкафове в които да се развият на ODF всичките 48 влакна
на оптичния кабел, както е посочено в техническото задание.
Искане за разяснение: Как да се извърши преминаването на оптичния кабел при
въздушния преход на газопровода?
Разяснение: Оптичният кабел да премине въздушно през прехода, в стоманена тръба
закрепена със съответните елементи към съществуващия газопровод.
Искане за разяснение: “За всеки екип по различните части на изпълнение ли се
посочва ръководител(което включва и подизпълнителите) или един общ ръководител на
проекта от страна на кандидата (т.3.4.6. от “Специфични условия”)”?
Разяснение: За обекта на поръчката е задължително да се посочи лице, което ще
бъде ръководител на обекта и в същото време лице за контакти с Възложителя. В случай, че
се предвиждат подизпълнители за основни части от изпълнението на обекта, то и за тези
части следва да бъдат посочени ръководителите им.
Искане за разяснение: “Застраховката по чл.171, ал.1 от ЗУТ”
Разяснение: Застраховката по чл.171, ал.1 следва да бъде представена за дейностите
проектиране и строителство. Застрахователните отговорности могат да са включени в една
обща застрахователна полица или в отделни, в зависимост от начина на тяхното сключване.
В случай, че участникът ползва подизпълнители за изпълнение на проектиране или
строителство, то към документите на юридически лица, изпълнители на проектирането,

трябва да е приложена застрахователна полица за проектиране, а на тези изпълняващи
строителството, съответно застрахователна полица за строителство.
Искане за разяснение: “За подизпълнителите необходимо ли е да са регистрирани в
Централния професионален регистър?”
Разяснение: В централния професионален регистър на строителя е необходимо да е
вписано лицето, което ще извършва строителните дейности. Това може да е кандидатът или
негов подизпълнител който ще изпълнява строително-монтажните работи.
Искане за разяснение: “В образеца на банковата гаранция за участие – как да се
определи дата от която същата важи и какъв срок следва да се посочи за изтичане на
гаранцията?”
Разяснение: Гаранцията за участие може да бъде представена под формата на
депозит по банковата сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД или под формата на банкова
гаранция. В случай, че се представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция,
то същата следва да бъде открита, преди подаване на заявлението за участие на кандидата,
тъй като същата е необходим документ който следва да бъде приложен към Заявлението за
участие.
В образеца на банковата гаранция е записано, че срокът й следа да се съобрази със
срокът на валидност на офертите. Отчитайки факта, че видът на процедурата е договаряне с
обявление, т.е. има двуфазен характер, към срока на валидност на офертата (който трябва да
е минимум 90 календарни дни) следва да се прибави и установеният от практиката срок за
провеждане на първи етап на процедурата – разглеждане на заявленията на кандидатите
(около 30 дни) и срокът за подготовка на първоначалните оферти (който също е минимум 24
дни). Следователно крайният срок на гаранцията следва да е минимум 150 дни от крайната
дата за подаване на заявлението.

