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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

относно ограничена процедура  
за избор на изпълнител на поръчка с предмет 

 
„Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за 

2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции“ 
 

 
 
 
Уважаеми Госпожи и Господа, 
 
По-долу Ви представяме отговори на поставени въпроси от заинтересовани лица относно 
обявената процедура: 
 
Въпрос 1:  
Благодаря за отправената покана за участие в ограничена тръжна процедура „Избор на 
доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за 2020 г. и 
2021 г. по две обособени позиции”. 

Фирма ……………..  възнамерява да участва с предложение по: 

Обособена позиция №2: Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване, производство на фирма „PIETRO FIORENTINI“ – Италия. 

В тази връзка възникна следният въпрос от фирмата производител: 

Дали е възможно да бъдат посочени серийните номера на изделията за които ще 
се доставят ремонтните комплекти? 

Това би помогнало за правилното определяне и подготването на предложението за 
тръжната процедура. 
 
 
Отговор 1: 
Предоставяме следните серийни номера: 
 

Спецификация 
 

За доставка на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване от фирма  
Pietro Fiorentini - Италия за 2020 г.  

 

№ Наименование Фабр. номер Мярка К-во 

1. Ремонтен комплект за  
Aperflux 851+SB82/103 2"  

A80228 
A80229 Бр. 2 

2. Ремонтен комплект за  
Dival 160A T.195 (4902186) 12bar/4bar 

2003E01450 
2007E02128 
2007E02136 
2007E03913 
2007E01620 
2007E02131 
2006E06571 
2007E03136 
2007E02127 
2003E03852 
2005E01067 
2005E00375 
2004E01649 

Бр. 13 
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№ Наименование Фабр. номер Мярка К-во 

3. Ремонтен комплект за регулатор - DIVAL 600 G/TR  201202650984 
200900273502 
201303475637 
201101840558 
2008E00575 
2008E00574 
2008E00579 
2008E00577 

Бр. 

8 

4. Ремонтен комплект за пилот 302/A Q81569 – 1 бр. 
Q81570 – 2 бр. 

Бр. 3 

5. Ремонтен комплект за пилот AR 73 Q81569 – 1 бр. 
Q81570 – 2 бр. 

Бр. 3 

6. Ремонтен комплект за ПЗК LA/TR 160 (0996222700C) 2006j6880 
2007E02123 
2007E02136 
2007j04459 
2007j01872 
2007E02131 
2006j06515 
2007j03634 
2007j02468 
2003j04407 
2007j02473 
2005j00388 
2008j00454 
2008j00463 
2008j00458 

201101840561 
201303475639 
200900273507 
201202650988 

2008j00456 

Бр. 

20 

7. Ремонтен комплект за ПИК VS/AM/58 EB8114 
EB8115 
EB8116 

Бр. 
3 

 
 
Забележка: 
Ремонтен комплект за ПЗК SB/82/103(фабр. № L81613 и L81614), да се поръча, ако не е 
влючен в ремонтен комплект на Aperfux 851+SB82/103 2". 
 
В момента не може да се  определи точно на кое оборудване ще се прави ревизия с 
подмяна на резервни части и по тази причина спецификацията за 2021 г. е определена 
като авариен резерв. Същата може да бъде представена със серийни номера в последните 
три месеца на 2020 г., т.е., в заявката, която Възложителят ще направи към Изпълнителя 
за доставка през 2021 г. По тази причина, кандидатът може да участва за целите на 
класирането с цени за основен комплект резерни части за съответното оборудване. 
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Въпрос 2: 
 
Във връзка с тръжна процедура „Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и 
предпазно оборудване за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции” и по-конкретно с 
изискването  
„ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ/2. Доказателства за техническите възможности 
на кандидатите: /2.3. Кандидатите да представят EC Декларация за съответствие.“  
 
искам да изразя становището, че съгласно ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година. 
 
„Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за модел на съоръжение-
то под налягане и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на 
националните органи в продължение на 10 години след пускането на съоръжението под 
налягане на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира съоръжението под 
налягане, за което е съставена.“,  
но за резервни части не се предвижда издаване на ЕС декларация за съответствие. 
 
Въпросът ми е как в този случай можем да отговорим на критерия за „Предоставяне на ЕС 
Декларация за съответствие“? 
 
 
Отговор 2: 
 
В документацията е допусната техническа грешка. Възложителят няма да изисква предста-
вяне на EC Декларация за съответствие за допускане до класиране на кандидатите.  
 
За допускане до класиране на предложенията по двете обособени позиции ще се прилагат 
само условие К1 и условие К2 от Раздел V., т. 1. от Тръжната документация. 
 
 
 
 
/П/ 
 
Златомир Дойчев 
Председател „Тръжна комисия“ 
„Овергаз Мрежи” АД 


