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Изх. Рег. № 0094-2586
Дата: 28.11.2016 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Разяснение на постъпило запитване по обществена поръчка с предмет:
„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.201/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура
по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп
в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура” – Северна България;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура
по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп
в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник в обявена процедура по възлагане
на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП,
представям следните разяснения:
Запитване № 1 - Относно: Срок за изпълнение/Срок на договора, стр. 9 от документацията
„Срокът за изпълнение на дейностите по поддръжка и експлоатация на изградената
инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и
надеждна обществена ИКТ инфраструктура”е 120 месеца /приложимо и за двете обособени
позиции/, считано от датата на сключване на договора. Срокът на договора започва да тече от
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датата на неговото подписване и е до датата на изтичане на гаранционния срок /Наредба №2 от
31.07.2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти/, съгласно предложението за изпълнение на поръчката“. Моля да поясните как е
определен срокът на договора?
Предвид определените в чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредбата / Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/
минимални срокове /8 години/, счита ли се, че максималният срок на договора ще бъде 18
години, т.е.120 месеца /10 години/за поддръжка и експлоатация, плюс 8 години гаранционен срок
/за дейности, изпълнени в края на 120-месечния период, ако има такива/.
Отговор № 1: Срокът на договора е определен на 120 месеца, позовавайки се на чл. 113, ал. 2
от ЗОП относно продължителността на договора (120 месеца), отчетена е съвкупността,
естеството, размерът на разходваните средства за изграждане на мрежата за широколентов
достъп. Същността на поръчката го налага, тъй като касае капиталови вложения за системата за
мониторинг. Удълженият срок на договора се налага поради факта, че един от елементите,
подлежащ на оценяване-системата за мониторинг- представлява дълготраен материален актив,
с ниска степен на възвръщаемост на инвестицията. /реалистичен срок за изграждане спрямо
стойността -10 години/. Същата е предвидена да бъде изградена в период от 10 години.
Запитване № 2 - относно Раздел II. Условия и право на участие.
Има ли ограничение юридическо лице с нестопанска цел да участва в процедурата за избор на
изпълнител на обществена поръчка, предвид че притежава компетенциите за изпълнение на
поръчката.
Отговор № 2: Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Запитване № 3 – относно: Приходи и разходи на Изпълнителя, стр. 66 от документацията, т.8
от техническото предложение.
Моля да поясните какви елементи трябва да се отчитат в графа Приходи и в графа Разходи.
Допуска ли се Изпълнителят да предвиди % (процент) печалба, която да се приспадат
приходите?
Отговор № 3: Няма заложени изисквания от страна на Възложителя за детайлна разбивка на
извършените разходи от Изпълнителя по икономически елементи.
Запитване № 4 - относно: Маркетингов план, стр. 67 от документацията, т. 9.1 от техническото
предложение.
Поради предвиденият значителен срок на договора, считаме, че не би било могло да се направи
точна прогноза относно продажбите.
Моля да предоставите информация за това дали, как и при какви условия допускате
маркетинговият план да бъде коригиран.
Отговор № 4: Промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в
договора.
Запитване № 5 - относно: Цени и начин на плащане, стр.74 от документацията, т.3.1 от
проекта на договор.
Моля да поясните смисъла на т.3.1, а именно : „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на
равни месечни вноски разликата между годишните приходи и разходи съгласно ценовото му
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предложение, когато приходите надвишават разходите по поддръжката на ЕСИ /..../.Ако,
съгласно ценовото му предложение, разходите надвишават приходите за конкретната/ите
година/и, то разликата се компенсира следващата/ите година/и от приходите“
В случай, че Изпълнителят е предвидил, например приходи 100 единици и разходи - 90
единици, това означава ли, че Изпълнителят дължи разликата от 10 единици и следва ли да ги
внася по сметката на ИА ЕСМИС, независимо дали е реализирал посочения в ценовото
предложение приход?
Отговор № 5: Изпълнителят следва да превежда превишението на приходите от
експлоатацията, над разходите по поддръжка на ЕСИ, след покриване на загубите.При
неизпълнение на някой от елементите предложени в ценовото или техническото предложение,
Изпълнителят дължи съответните неустойки залегнали в договора.
Запитване № 6 – относно: Разходи за сметка на Изпълнителя, стр.77 от документацията,
т.6.1.5.2 от проекта на договор.
Съгласно заложеното в т.6.1.5.2 при поддръжка и отстраняване на повреди по ЕСИ
Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка:
а) изместване на участъци от кабелни трасета и кабели.
b) строително-монтажни работи по ремонт/укрепване/изграждане на съществуващи и нови
шахти и участъци от тръбни и кабелни трасета.
c) ремонтно-възстановителни работи по увредени от природни бедствия (свличане на земни
маси, наводняване и др.) участъци от кабелни линии.
В тази връзка, следва ли разходите за изброените дейности( „а“, „b”, “c”) да се считат за
присъщи разходи, съответно да включени при изчисляване на разходи на Изпълнителя.
Отговор № 6: Изпълнителят може да третира извършените разходи по изброените дейности
като присъщи разходи.
Запитване № 7 - относно: Собственост на изтеглени кабели в свободната HDPE тръба, стр. 79
от документацията, т. 6.2.3. от проекта на договора.
Съгласно заложеното в тази точка условие, изтегленият кабел от Оператор, наел свободната
HPDE тръба, след изтичане на договора остава собственост на Възложителя.
Следва да се има предвид, че изпълнителят не може да отговаря за действия на трети лица. В
тази връзка, в случай че Оператор откаже да приеме такова условие, заложено в договора
между него и Изпълнителя, т.е. операторът откаже да прехвърли собствеността върху кабелите,
какви последици ще възникнат за Изпълнителя?
Отговор № 7: Възложителят ще има право на неустойка по договора както и на да предяви иск
за обезщетение срещу изпълнителя за неизпълнение на договора за възлагане на обществената
поръчка до реалния размер на щетата.
Запитване № 8 – относно: Достъп до помещения на трети страни, стр.80 от документацията;
т.6.2.4 от проекта на договор.
Как ИА ЕСМИС ще гарантира достъпа на Изпълнителя до помещенията на Български пощи
АД за целите на изпълнение на договора за обществена поръчка. ИА ЕСМИС има ли сключен
договор с Български пощи АД, в който да се уреждат условията за достъп до помещенията и
експлоатация на мрежата?
Също така, моля да разясните кое налага необходимостта Изпълнителят да „ поеме всички
разходи за монтаж, ел.захранване и климатизация в обособените комуникационни помещения
на Български пощи АД, включително и при колокиране на съоръжения и въвеждане на
оптични кабели“, предвид, че Изпълнителят ще оперира с пасивно оборудване, а активното
оборудване е собственост на ИА ЕСМИС.
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Отговор № 8: Достъп до помещенията ще бъде обезпечен по силата на споразумение между
ИА ЕСМИС и Български пощи ЕАД. Изпълнителят може да разполага и активно оборудване,
включително и собственост на 3-ти страни. В проекта на договор не е предвидено условие
същото да бъде придобито от ИА ЕСМИС.
Запитване № 9 – относно: Покриване на щети, нанесени на ЕСИ, стр. 80 от документацията; т.
6.2.15 от проекта на договор.
Във връзка с определението в т. 6.2.15 задължение на Изпълнителя, а именно: „Да покрива
всички щети, нанесени на ЕСИ“. Изпълнителят следвали да носи отговорност за щети по
мрежата, резултат от природни бедствия, умишлени действия на трети лица и/или други
обстоятелства, за които Изпълнителят не отговаря и които не са под негов контрол.
Допълнително, ИА ЕСМИС, в качеството си на собственик на мрежата (ЕСИ), има ли сключен
договор със застраховател за покриване на щети нанесени на ЕСИ и какви рискове се
покриват?
Отговор № 9: Изпълнителят отговаря за всички вреди, освен тези, които биха могли да се
класифицират като настъпили в следствие на форсмажорни обстоятелства.
Запитване № 10 - относно:стр.81 от документацията;т.6.3.8, изр.2 от проекта на договор
Моля да разясните кой момент следва да определи началото на тригодишния период по
смисъла на т.6.3.8, изр. 2 „Тригодишният период започва да тече от календарната година, в
която е сключен настоящият договор или от календарната година, следваща задължения за
плащане по тази точка.“
Отговор № 10: Три годишният период се определя като сума от три последователни
календарни години.
Запитване № 11 - относно: Ограничение в сроковете на индивидуалните договори, стр.82 от
документацията;т.6.3.21 от проекта на договор
В случай, че срокът на договора за обществената поръчка включва и гаранционния срок по
Наредба №2 от 31.07.2003 г.и предвид заложеното в т.6.3.21 условие /“Сроковете по
индивидуалните договори, които сключва ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не могат да превишават срока на
договора между него и ИА ЕСМИС“/, моля да разясните:
Възможно ли е Изпълнителят да сключи договор за отдаване на тъмни влакна за 10 години, в
случай че срокът за поддръжка и експлоатация /който е 120 месеца/по договора между ИА
ЕСМИС и Изпълнителя ще изтече по рано /напр.след 4 години/?
Отговор № 11: С подписването на договора за изпълнител на обществената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да експлоатира, възложената му за поддръжка ЕСИ,
като предлага на трети страни срещу заплащане и в срок услугите, изчерпателно посочени в
проекта на договор. Тези срокове не могат да бъдат по-кратки от 5 г. освен ако трета страна не
пожелае изрично това. Тези срокове не могат да превишат срока на договора сключен между
участника и ИА ЕСМИС.
Запитване № 12 – относно: Неустойка при неизпълнение на Маркетингов план, стр. 85 от
документацията, т.7.5. от проекта на договор.
За да отговори на интереса на операторите, наемащи влакна и тръби дългосрочно, поради
ограниченията на т.6.3.21./“Сроковете по индивидуалните договори, които сключва
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не могат да превишават срока на договора между него и ИА ЕСМИС“/.
Изпълнителят трябва да се стреми да предаде всички тъмни влакна и тръби през първата
година на изпълнение на договора за обществената поръчка. В случай че заложеното
ограничение бъде запазено като условие в договора за обществената поръчка, разпределението
на продажбите по години, съгласно маркетинговия план, губи смисъл.
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В тази връзка, възможно ли е в договора да отпаднат санкциите за несъответствията при
изпълнение на маркетинговия план /т.7.5 от проекта на договор/ поради твърде дългия период
на договора и невъзможността в кратък срок Изпълнителят да получи всички възможности за
продажби.
Отговор № 12: Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при
условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
С уважение,………………/п/……………….. (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
Красимир Симонски
Представляващ ИА ЕСМИС съгласно Решение № 555 от 07.07.2016 г. на Министерски съвет
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