Консултант за проектиране на преносен газопровод
до Свищов
Обществена поръчка №:
Страна:
Бизнес сектор:
Проект №:
Източни на финансиране:
Вид договор:
Известие вид:
Дата на издаване:
Срок:

8091-EOI-17149
България
Ядрена безопасност
17149
Международен фонд Козлодуй (МФК)
Проект за стоки, работи и услуги
Покана за изразяване на интерес
11 Декември 2015 г.
14 Януари 2016 г. в 14:00 българско време

Настоящата покана за изразяване на интерес следва Обявлението за възлагане на поръчка за
този проект в раздел „Възможности за обществени поръчки” на сайта на ЕБВР от 3 октомври
2014 г., а именно Обявление за възлагане на поръчка № 7714-GPN-l7149 и негово
актуализиране от 2 октомври 2015 г. – Обявление за възлагане на поръчка № 8018-GPN-l7149.
Описание на заданието: Булгартрансгаз ЕАД е получил средства от Международния фонд
Козлодуй (МФК), който се ръководи от Отдела по ядрена безопасност към Европейската
банка за възстановяване и развитие („ЕБВР” или „Банката”) в съответствие с Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 057 за реализирането на Проект за
изграждане на преносни газопроводи високо налягане с автоматични газорегулиращи
станции (АГРС) и свързване на общините Панагюрище, Пирдоп, Свищов, Разлог и Банско с
националната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД („Проектът”).
Булгартрансгаз ЕАД, в съответствие с Раздел 5, алинеи 5.3 и 5.6 от Политиките и правилата
на ЕБВР за възлагане на обществени поръчки от октомври 2014 г. с настоящото кани
консултантски компании, които имат необходимата квалификация и проектантски екипи с
проектантска правоспособност съгласно съответното българско законодателство да изразят
интерес към изпълнението на инвестиционен проект за преносен газопровод до Свищов
(Проектант/Консултант).
Процедурата по възлагане на поръчката ще се извърши в съответствие с Раздел 5 от
Политиките и правилата на ЕБВР за възлагане на поръчки и въз основа на Стандартно искане
на оферти за подбор на консултанти.
Обхватът на услугите извършвани от Проектанта е както следва:
1. Изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план, фаза
„Предварителен” и фаза „Окончателен”;
2. Дейности свързани с одобрение и координация на Подробния устройствен план –
Парцеларен план;
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3. Екологична оценка и преценка за съвместимост, разработване на доклади за
Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка на социалното
въздействие (ако има такива);
4. Изготвяне на инвестиционен проект – технически и работен;
5. Координация и одобрение на техническия и работния проект и пълно съдействие
на „Булгартрансгаз” ЕАД за получаването на Разрешение за строеж;
6. Авторски надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на
българския Закон за устройство на територията и други закони в тази връзка.
Забележка: Всички процедури за координация и одобрение, както и процедурите за издаване
на разрешителни и решения в обхвата на Договора се изпълняват в съответствие с
българското законодателство.
Всички документи изготвени от Проектанта трябва да са български език. „Булгартрансгаз”
ЕАД може да поиска някои от тях или резюмета да бъдат представени и на английски език.
Статут на процедурата за подбор: Заинтересованите кандидати са поканени с настоящето
Обявление да изразят своя интерес.
Начална дата на заданието и продължителност: Работата по заданието ще започне през
първото тримесечие на 2016 г. Продължителността на Договора за консултантски услуги при
проектиране ще бъде общо около 28 месеца (включително авторския надзор при
строителството).
Максимален бюджет за заданието: 380 000,00 евро (триста и осемдесет хиляди евро) без
ДДС.
Източник на финансиране: Договорът се финансира с 50% безвъзмездна помощ от МФК
съгласно GA 057 и 50% от „Булгартрансгаз” ЕАД.
Критерии за допустимост: Подбора на Проектант се извършва в съответствие с Политиките
и правилата на ЕБВР за възлагане на поръчки, с изключение на ограниченията за
допустимост на някои страни, както са дефинирани в правилата на МФК и ще бъдат
разрешени за консултанти от страните, допустими към 1 декември 2015 г.: държавите членки
на ЕС, Швейцария и страните, в които ЕБВР извършва дейност.
Профил на Консултанта:
Изискват се корпоративни услуги.
Консултантът трябва да има валидни сертификати за въведени системи за управление както
следва:
ISO 9001 за управление на качеството;
ISO 14001 или еквивалентна за управление на околната среда.
Сертификатите на Консултанта (или на членовете на съвместното предприятие) трябва да
съдържат дейности свързани с „Проектиране”. За да докаже това изискване, Консултантът
трябва да представи валидни сертификати. Ако кандидатът е Джоинт венчър (ДВ),
изискването се изпълнява заедно от членовете на ДВ.
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Консултантът трябва да демонстрира опита си през последните 7 (седем) години в следните
области:
Изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план за газопроводи;
Изготвяне на ОВОС за газопроводи;
Изготвяне на Технически и/или Работен проект за газопроводи с налягане повече
от 1,6 МПа, условен диаметър равен или над от 200 мм, обща дължина не по-малко
от 20 км. Проектите трябва да включват и съответните съоръжения към
газопроводите, а именно: един или повече кранови възли и/или една или повече
автоматични газорегулиращи станции и/или едно или повече очистни съоръжения.
Опита в областите описани по-горе трябва да се докаже с поне един завършен проект.
„Проект за газопроводи” означава проект за газопроводи от стоманени тръби.
„Завършени проекти” означава задания, за които е подписан Протокол за приемане между
възложителя и проектанта или е издадена препоръка от възложителя. Проектантски опит в
областта на газоснабдяването в България ще се счита за предимство.
От Консултанта се очаква да ангажира достатъчен брой експерти за правилното изпълнение
на посочения обем дейности в заданието и извършване на ОВОС (ако има такъв).
Консултантът трябва да има на разположение екип с квалификации (Пълна проектантска
правоспособност), според изискванията на българското законодателство, за изпълнението
приемането на договорните услуги – Подробен устройствен план, ОВОС, инвестиционно
проектиране, и т.н.
Фирмата (и/или нейните съдружници и филиали) избрана за Проектант, ще бъде призована до
ограничи ролята си до тази на Консултант и да не поема работа в никакво друго качество
(включително да участва в търг за някоя част от Проекта) освен за консултантски услуги при
авторски надзор.
Избраният Проектант ще трябва да представи сключена застраховка за професионална
отговорност в съответствие с българското законодателство.
Изисквания за представяне на документи: Кандидатите за Консултант трябва да
представят следната информация, за да определят своята правоспособност и опит:
Писмо за изразяване на интерес;
Профил на фирмата/фирмите, организация и персонал;
Подробна информация за успешен опит на Консултанта или подобни задания
изпълнени през последните 7 (седем) години. Представената информация трябва да
включва следното: наименование на проекта; наименование/роля на заданието;
място; начална и крайна дата; наименование на възложителя/клиента; обща
стойност на проекта и цена на договора за консултантски услуги; източник на
финансиране, цели и описание на проекта; описание на функциите и задачите
извършени в рамките на консултантското задание и трябва да бъде придружена от
препоръки от съответните възложители/клиенти;
Декларация на Консултанта и попълнен списък с контакти, образец за който
можете да се намери на следния линк:
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/contact_sheet.doc
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Горната информация не трябва да превишава 30 страници.
Един (1) оригинал и две (2) номерирани копия от горната информация на английски и на
български език и CD с електронната версия на Поканата за изразяване на интерес във формат
PDF, трябва да се представят в плик надписан по следния начин:
Изразяване на интерес за Консултант при проектирането на преносен газопровод до
Свищов
в офиса на Булгартрансгаз на посочения адрес до крайния срок посочен по-горе.
Адрес на Булгартрансгаз ЕАД и лице за контакт:
Име:
Длъжност:
Адрес:

Тел:
Факс:
E-mail:

Николай Патев
Отдел „Управление на проекти”
„Булгартрансгаз” ЕАД
Ж.к. Люлин 2
Бул. „П. Владигеров” № 66
1336 София, България
+359 2 939 6372
+359 2 925 0063
Nikolay.Patev@bulgartansgaz.bg
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