
Държава:   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“ 

Име на договора:  Доставка на основни материали и оборудване и свързани услуги за 

изграждане на два преносни газопровода до Свищов и Панагюрище-Пирдоп 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 
 

Тази покана за представяне на оферти следва Общото уведомление за обществени процедури за този 

проект, публикуван на интернет страницата на Европейската банка за възстановяване и развитие, 

Уведомления за обществени поръчки  (www.ebrd.com) на 5 февруари 2019 г. и от по-скоро на 

Клиентския портал за електронни обществени поръчки на банката (ECEPP) на 7 януари 2020 г. 

Поръчката ще се извършва в съответствие с „Политики и правила за възлагане на обществени 

поръчки“ на ЕБВР, наричани по-долу „ППОБ“, които са публикувани на интернет страницата на Банката. 

"Булгартрансгаз" ЕАД, наричано по-долу "Купувач” или “Клиент”, получи безвъзмездно финансиране по 

Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 057 от Международен фонд за 

подпомагане извеждането от експлоатация „Козлодуй“ (МФК), посредством ЕБВР в качеството й на 

администратор на фонда, наричана по-нататък “Банката” и възнамерява да използва част от 

постъпленията за покриване на разходите по Доставка на основни материали и оборудване и 

свързани услуги за изграждане на два преносни газопровода до Свищов и 
Панагюрище-Пирдоп, по-нататък наричан “Проекта”. 

Затова Клиентът кани участниците да представят оферти за следния договор (договори), наричан по-

долу “Договора”/”Договорите”, които ще бъдат финансирани с постъпленията: 

ЛОТ 1 – Доставка на стоманени тръби и фасонни елементи и съпътстващи услуги (GA 057А/ Договор 

АB3.1);  

ЛОТ 2 – Доставка на газова арматура и съпътстващи услуги (GA 057А/ Договор АB3.2); 

ЛОТ 3 – Доставка на АГРС и съпътстващи услуги (GA 057А/ Договор АB3.3). 

Оферентите са поканени за участие по една или повече обособени позиции (лот/ове). За всяка 

обособена позиция (лот) трябва да се оферира отделна цена. Обхватът на договора включва доставка 

на стоманени тръби, фитинги, газова арматура, оборудване за АГРС, пускова и приемна станции 

и др. и свързаните с това услуги, необходими за изграждането на два преносни газопроводи с високо 

налягане до Свищов и Панагюрище-Пирдоп. Очакваната дължина на газопровода до Свищов е около 

42 км, а до Панагюрище-Пирдоп до около 62 км. 

 

Поканите за офериране за договорите, които ще бъдат финансирани с горепосочените средства са за 

всички фирми и физически лица от цял свят. 

За да бъдат квалифицирани за възлагане на договор, участниците в търга трябва да отговарят на 

критериите, посочени в тръжната документация.  

Тръжната процедура ще се проведе по електронен път, като се използва Клиентския портал за 

електронни поръчки на ЕБВР (ECEPP). Потенциалните участници, които са се регистрирали в ECEPP и са 

заявили интерес, 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_s

ecurity_check 

 

Всички оферти трябва да бъдат придружени от гаранция за участие в размер на 83 000 евро за Лот 1, 

8 000 евро за Лот 2 и 12 000 евро за Лот 3 или еквивалента им в лева, изчислен по официалния 

обменен курс на Българската Народна Банка в деня на издаване на гаранцията за участие. 

 

Приложимите правила за тръжната процедура са Политиките и правилата за възлагане на обществени 

поръчки на Банката (ППОП) от 2017 г., които могат да бъдат открити на адрес:  

 

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