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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ 5714 

 

гр. София, 18.11.2016г. 

  

Във връзка с поискани (в законоустановения срок) разяснения по документацията за 

участие в процедурата „публично състезание“, за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в 

експлоатация на измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и 

Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна 

база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“, открита с Решение № 

5209/28.10.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“, на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, давам 

следните 

 

 

Р А З Я С Н Е Н И Я:  

 

Въпрос № 1: „Във  връзка с участието ни в процедурата „публично състезание“ за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет: „Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и 

въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от вода 

/ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол 

/ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас“ 

 

Бихме искали да поставим следните въпроси: 

 

  В  Приложение № 2 „ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“ е посочено, че: 

„Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването 

такива като, но не само, кабели (стандартна дължина), адаптери, съединителни звена, кранове, клапани, 

задвижки, опаковки за 

транспортиране на оборудването, както и всички други необходими консумативи за въвеждане на 

оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. 

Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в 

експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат приложени като неразделна част от оборудването, 

без за тях да се обявява отделна цена.“ 

Под необходимо количество кранове и задвижки, да разбираме ли и: 

- Входящ и изходящ отсекателен кран за извършване на ремонтни дейности по СКИД – а без 

необходимостта от дрениране на продуктопроводите? 

- Наличие на кранов възел за свързване на „прувър“ за проверка на  СКИД – а ?“ 

 

 

Отговор № 1:  Под необходимото количество кранове и задвижки следва да се разбира – всички 

видове задвижки и кранове, необходими за нормалната експлоатация на СКИД, включително и описаните 

във въпроса, входящ и изходящ отсекателен кран за извършване на ремонтни дейности по СКИД, както и 



всички спирателни кранове, необходими за оформяне на кранов възел за свързване на „прувър“ и други 

измервателни приспособления необходими за проверка на СКИД. Крановете да бъдат снабдени с 

приспособления за поставяне на пломби (задължителни по смисъла на осъществявания спрямо  данъчния 

склад метрологичен и митнически контрол) от типа на т. нар. „уши“. 

 

              Въпрос № 2: „В Приложение № 6 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ е 

посочено, че  

Към предложението е необходимо да приложим: 

            2. Изпълнителска и екзекутивна документация по т. 13 от Раздел I. 

 Моля да уточните какво е необходимо да се приложи на този етап, тъй като изискваната 

документация нормално се представя след реализиция на проекта?“ 

 

Отговор № 2: Под  изпълнителска документация следва да се разбира разработеното от всеки 

участник проектно решение за пълна окомплектовка на СКИД и ИКУНК, необходимо за реализиране на 

поръчката, като същата се представя от участника, заедно с неговата оферта. 

Участникът, определен за изпълнител, след като изпълни (реализира) предмета на обществената 

поръчка, представя екзекутивна документация. 

 

 

Въпрос № 3: „В  Приложение № 1 „УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА“ Б. 

Съдържание на офертата е посочено, че : 

В офертата трябва да се представи: 

           1.Опис на документите (подписан и подпечатан/когато е приложимо/от участника). 

           ……… 

          5. Списък (опис) на представените документи, подписан и/или подпечатан от участника.“ 

 

Моля за уточнение има ли разлика между двата описа, и ако не – необходимо ли е да представяме 

описа два пъти?“ 

 

Отговор № 3: Няма разлика между двата описа, те са един и същ документ, поради което същият се 

представя само веднъж (в един екземпляр). 

 

Въпрос № 4: „В Приложение №3 - Ценово предложение е посочено, че: 

Към настоящото ценово предложение приложено Ви представяме, следните 

приложения и тяхната стойност, която е включена в цената по т.1: 
- Количествено-стойностна сметка (по окрупнени дейности и показатели)…… лв/без ДДС; 

- Проектно решение…….  лв./без ДДС; 

- Част Електро и АТП…… лв./без ДДС;     

- Доставка и монтаж на ИКУНК…… лв./без ДДС; 

- Доставка и монтаж на СКИД, ведно с пълното окомплектоване на системата (Тръби и 

механични части на измервателната система за течности различни от вода и др.)….  

лв./без ДДС. 

- Строителна част фундамент и др. ….. в лв/без ДДС. 

 

Моля да уточните какво трябва да представляват следните приложения към ценовото 

предложение: 

- Проектно решение…….  лв./без ДДС; 

- Част Електро и АТП…… лв./без ДДС;     

- Доставка и монтаж на ИКУНК…… лв./без ДДС; 

- Доставка и монтаж на СКИД, ведно с пълното окомплектоване на системата (Тръби и 

механични части на измервателната система за течности различни от вода и др.)….  

лв./без ДДС. 

- Строителна част фундамент и др. ….. в лв/без ДДС.“ 

 



 

Отговор № 4: Приложенията към ценовото предложение: 

- Проектно решение…….  лв./без ДДС; 

- Част Електро и АТП…… лв./без ДДС;     

- Доставка и монтаж на ИКУНК…… лв./без ДДС; 

- Доставка и монтаж на СКИД, ведно с пълното окомплектоване на системата (Тръби и 

механични части на измервателната система за течности различни от вода и др.)….  

лв./без ДДС. 

- Строителна част фундамент и др. ….. в лв./без ДДС., 

представляват стойността по окрупнени показатели на отделните така описани дейности 

включени в общата цена за изпълнение на обществената поръчка по т.1 от образеца на 

Ценовото предложение.  

 

Въпрос № 5:,, В Приложение №1 - Указания за попълване на офертата, е посочено че 

Г. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

2. Офертата се представя от участника или негов надлежно упълномощен представител – 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При представяне на 

офертата лицето следва да се легитимира с лична карта и копие от съдебно решение за 

регистрация или единен идентификационен код, ако е законен представител, или с лична 

карта, ако е упълномощен представител, като в този случай трябва да се депозира 

изрично пълномощно. 

 

Необходимо ли е лицето, което представя офертата да има нотариално заверено 

пълномощно, или е достатъчно пълномощното да е разписано от Управителя на фирмата - 

кандидат?“ 

 

Отговор № 5: Достатъчно е пълномощното да е разписано от управителя на фирмата 

участник  (кандидат). 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ            (П) 

 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


