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Изх. Рег. № 0094-2589
Дата: 29.11.2016 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: Стр. 74,т.2.3 „Срокът на договора започва да тече от датата на неговото
подписване и е до датата на изтичане на най-дългия от предложените гаранционни срокове“
Какво общо имат гаранционните срокове с този договор и за кои точно гаранционни срокове
става въпрос? Договорът остава ли в сила, ако Гаранционният срок изтича след 120м?
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Отговор №1 Договорът продължава своето действие в частта касаеща
гаранционните срокове и гаранции за изпълнение.Тези клаузи от договора са основание и
за освобождаване на представената гаранция за изпълнение.
Запитване 2: Стр. 76,т.5.2.1 „Да предаде за поддръжка и експлоатация на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЕСИ по съответната обособена позиция при условия на настоящия договор със
съответните протоколи и екзекутивна документация.“
Приемане на ОКЛ ще се извършва ли с обход на трасетата и извършване на нови
измервания и съставяне на констативни протоколи за техническото състояние на оптичната
инфраструктура?
Отговор №2 ОКЛ ще се приема по документи.
Запитване 3:Стр.77,т.6.1.1...Профилактични проверки на целостта и състоянието
на ЕСИ месечно ................. и качеството на изградените преносни системи и връзки.“
Необходимо ли е тези измервания на оптичните линии да се извършват от лицензирана
лаборатория?
Отговор №3 Не е необходимо измерванията да се извършват от лицензирана
лаборатория.
Запитване 4:Стр. 77,т.6.1.4. “Профилактични измервания на всеки шест месеца на
основните параметри на кабелните линии“
Необходимо ли е тези измервания на оптичните линии да се извършват от лицензирана
лаборатория?
Отговор №4 Да. необходимо е измерванията да се извършват от лицензирана
лаборатория.
Запитване 5: Стр. 77 т.6.1.5.1 „При текущи ремонти:
a. Подмяна на некачествени и повредени кабелни муфи;
b. Подмяна на капаци на кабелни шахти и укрепване на кабелите в тях;
c. Демонтиране на спрени от експлоатация участъци от кабелни линии;
d. Укрепване, подреждане, привързване на кабели в комуникационни възли и кабелни
помещения;
e. Възстановяване на маркировки на кабели, муфи и трасета;
5.1.
Каква част от посочените по-горе дейности, трябва да се извършат, ако влизат в
гаранционния срок и в отговорностите на строителя на оптичната линия.
5.2.
Кога изтичат гаранционните срокове от строителството?
5.3. Какво включва „Демонтиране на спрени от експлоатация участъци от кабелни линии;“
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Отговор № 5 Всички извършени дейности които имат гаранционен срок са в
компетентностите на изпълнителя.Гаранционните срокове на изградените трасета ще
бъдат представени при подписването на договора с избрания изпълнител за
съответната обособена позиция.
При необходимост когато се налага преминаване на възел за достъп от един адрес на
друг в разпределителната мрежа на дадено населено място.
Запитване 6: Стр. 77 т.6.1.5.2 - „При основни ремонти:
a. 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. Възложителя ще заплаща
ли за Инвестиционно проектиране, съгласуване и издаване на Разрешение за строеж при
изместване на участъци на кабелното трасе, когато излиза извън дадения сервитут (1м)?

Отговор №6 Всички разходи са за сметка на избраният изпълнител.
Запитване 7: Стр. 78,т.6.1.8.1. „Да отстранява всички възникнали аварийни повреди
по ЕСИ при уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон, факс, имейл, или писмено, или
по сигнал от системата за мониторинг на ЕСИ, в следните срокове:
a. Време за реакция: до два часа от уведомяването;
b. Срок за възстановяване на прекъснати оптични влакна - до осем часа от уведомяването.

‘‘
7.1 Как ЕСМИС ще гарантира осигуряването на допуск до отделните обекти на ЕСИ на
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време на денонощието за отстраняване на
аварийните повреди?
7.2. Може ли срокът за възстановяване на прекъснати ОКЛ да започва да тече от момента на

осигуряване на допуск до необходимите обекти.
Отговор №7 Допускът до всички обекти свързан с поддръжка и експлоатация ще
бъде осигурен при подписване на договора за съответната обособена позиция с
избраният изпълнител.
Запитване

8:

Стр.79,т.6.2.1.„Да

предлага

свързаност

на

оператори

на
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телекомуникационни услуги (доставчици на интернет, телефония, телевизия и др.) под
формата на обособен стандартен „продукт“ на едро: едно или две тъмни влакна,
представляващи свободен капацитет от изградена Електронна съобщителна
инфраструктура, с параметри и точки на присъствие по Обособени позиции № 1 и № 2.“
Ще има ли възможност, да се правят отклонения от изградените оптични кабелни
линии?
Отговор № 8 Отклонения от ОКЛ не могат да бъдат извършвани.Допустимо е е
извършването на удължаване на ОКЛ.
Запитване 9: Стр. 79,т.6.2.2 „Да предлага свързаност на оператори на
телекомуникационни услуги (доставчици на интернет, телефония, телевизия и др.) под
формата на услуги на едро: Гигабит/секунда (виртуална единица широколентов ресурс),
представляващ свободен капацитет от изградената Електронна съобщителна мрежа с
параметри и точки на присъствие по Обособени позиции № 1 и № 2.“
При предоставяне на услуги какво време за отстраняване на прекъсванията, да се
заложи в договорите с операторите, когато причината е в активното оборудване?
Отговор №9 Времето за отстраняване на повреди е:
4 часа за софтуерен проблем
48 часа за подмяна на дефектирало активно оборудване
Запитване 10 : Стр. 80,т.6.2.5.“ Цените трябва да бъдат еднакви за еднаквите продукти
предлагани на индивидуални потребители в едно и също населено място“.
Ще може ли да ни предоставете цените по региони (населени места)?
Отговор № 10 ИА ЕСМИС не разполага с изисканата от Вас информация.
Запитване 11: Ще бъде ли предоставено пълномощно от Възложителя за изпълнение на

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, когато това е необходимо?
Отговор № 11 На изпълнителя по договора за съответната обособена позиция ще бъде
предоставено пълномощно при възникване на необходимост.
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

4

