
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА 
 
 
Страна:  БЪЛГАРИЯ 
Проект:  Изграждане на преносни  газопроводи с автоматични  

газорегулиращи станции за връзки на общините Панагюрище, 
Пирдоп, Свищов, Банско и Разлог до националната мрежа на 
„Булгартрансгаз ЕАД“ 

Договор:  Изграждане на преносен газопровод до Свищов 
 
Настоящата покана за участие в тръжна процедура следва Общата нотификация за 
тръжна процедура за този проект, осъвременена и публикувана на уебсайта на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (Банката), (www.ebrd.com) на 05 
Февруари 2019 и, последно, в уеб портала на ЕБВР за електронни обществени поръчки 
(ECEPP) на 07 Август 2019. 

"Булгартрансгаз" ЕАД, наричано по-долу "Възложител", възнамерява да използва 
безвъзмездно финансиране по Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ № 057 от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация 
„Козлодуй“ (МФК), администриран от Банката, както и собствени ресурси за покриване 
на разходите по изграждането на газопровода високо налягане до Свищов.  

Възложителят отправя покана за оферти от заинтересовани лица за изпълнение на 
договор, който ще бъде частично финансиран със средства от безвъзмездната помощ: 

Изграждане на преносен газопровод до Свищов. Обхватът на договора включва 
доставка на оборудване, монтаж, изграждане и въвеждане в експлоатация на преносен 
газопровод автоматична газорегулираща станция (АГРС) до гр. Свищов и прилежащи 
съоръжения. Очакваната дължина на газопровода е около 42 км, а продължителността 
на договора е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на Договорното 
споразумение от двете страни. 

Тръжната процедура за договора, който се финансира с безвъзмездна финансова 
помощ от Банката, ще се проведе по политиките и правилата за възлагане на 
обществени поръчки на Банката (PP & R), и е достъпна за участници от всички 
държави. Средствата от МФК не може да се използват под каквито и да е форми за 
плащания към личности и организации, или за какъвто и да е внос на стоки, ако такова 
плащане или внос са забранени с решение на Съвета за сигурност на ООН, взето по 
силата на Глава VII от Хартата на Обединение Нации или по силата на закон или друга 
нормативна уредба в страната на Възложителя. 

За да бъдат класирани, участниците трябва да отговарят на минималните критерии, 
заложени в тръжната документация. 

Тръжната процедура ще се проведе електронно, като се използва уеб-портала за 
електронни поръчки на клиенти на ЕБВР (ECEPP). Потенциалните участници, които са 
се регистрирали в ECEPP и са заявили интерес към договора, ще имат достъп до 
документацията и могат да поискат разяснения и допълнителна информация от 
Възложителя чрез ECEPP. Нерегистрираните фирми трябва да се регистрират в ECEPP 
на адрес: 

https://ecepp.ebrd.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fecepp.ebrd.com%2Fdelta%2Fj
_spring_cas_security_check 

Всички оферти трябва да бъдат придружени от гаранция за участие в размер на 130 
000 (сто и тридесет хиляди) евро или еквивалент в лева, изчислен по официалния 
обменен курс на БНБ в деня на издаване на гаранцията за участие. 
Приложимите правила за тръжната процедура са политиките и правилата за възлагане 
на обществени поръчки на Банката (PP & R) от 2017 г., които могат да бъдат открити 
на адрес: 

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html 

https://ecepp.ebrd.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fecepp.ebrd.com%2Fdelta%2Fj_spring_cas_security_check
https://ecepp.ebrd.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fecepp.ebrd.com%2Fdelta%2Fj_spring_cas_security_check
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

