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МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
1000, уя. "Триадица" № 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5) 

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз 
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ 
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu 
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Директива 2004/18/E0 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Официално наименование 
Министерство на енергетиката 
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен) 
176789460 
Пощенски адрес 
ул. Триадица 
Град 
София 

Пощенски код 
1000 

Държава 
Република 
България 

Място/места за контакт 
ул. Триадица 8 

Телефон 
02 9263171 

На вниманието на 
Светлана Маринова, ръководител на проект Изграждане на 
междусистемна газова връзка България-Сърбия 
Адрес за електронна поща 
s.marinova@me.government.bg 

Факс 

Интернет адрес/и (в приложимите случаи) 
Основен адрес на възлагащия орган (URL): 
http://www.mi.government.bg/bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.me.government.bg/bg/competitions-c341-l.html 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 

К|Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[ЦДруго (моля, попълнете приложение A.I) 

1.2) Вид на възлагащия орган 
ЕЯ министерство или всякакъв друг 

национален или федерален орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения 

•национална или федерална агенция/служба 

•регионален или местен орган 
•регионална или местна агенция/служба 

• публичноправна организация 

• европейска институция/агенция или 
международна организация 

• Д р у г о (моля, пояснете): 

1.3) Основна дейност 
• О б щ и обществени услуги 

•Отбр ; >ана 

•Настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура 

•Социална закрила 
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•Обществен ред и безопасност • Отдих, култура и вероизповедание 
• Околна среда • Образование 
ЕЗИкономически и финансови дейности KI Друго (моля, пояснете): енергетика 
•Здравеопазване 
1.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи 
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Да D Не 1X1 
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена в 
приложение А) 

РАЗДЕЛ П.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ 
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 
Избор на Инженер на бенефициента - инвеститорски контрол 
II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите 
изберете само една категория - доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен 
на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и 

•Доставки 1Е1Услу] ги 
Категория услуга No 12 
(Моля, вижте приложение В1 
относно категориите услуги) 

Основно място на изпълнение или на доставка 
ул. "Триадица" 8, както и на територията на общини София, Божурище, 
Костинброд, Сливница и Драгоман. 

код NUTS: BG411 
код NUTS: BG412 
II.3) Информация относно рамковото споразумение 
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение Да D He I 
II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или 
услугите: (за всяка от категориите услуги) 
Изпълнението на дейността ще бъде по време на двете фази за 
реализиране на Проекта. I фаза със срок на изпълнение до 
21.09.2015г., с финансиране от ОП „Конкурентоспособност" 2007-2013" 
и II фаза с прогнозен срок на изпълнение до 31.12.2017г. с 
финансиране от ОП „Конкурентоспособност"2014-2020 г.При 
административното, техническо и финансово управление на проекта, 
бенефициентът ще се подпомага от Инженер на бенефициента.Задачите в 
I Фаза 1 са свързани с координация на изпълнението по време на 
проектирането с основните участници: проектант; консултант по 
чл.166,ал.1 от ЗУТ; изпълнител на археологически 
разкопки;консултант на бенефициената по управлението на 
газопровода,както и преглед от името на Бенифициента на ПУП-фаза ОП 
и инвестиционния проект-фаза ТП.Инженерът на Бенеф. ще извършва 
проверки на място и документални проверки на техническата 
документация и финансови проверки за целите на верифициране на 
разходите, контрол на сроковете на изпълнение и съответствие с 
приетите графици, изготвяне на технически доклади в съответствие с 
изискванията на УО на ОП и подпомагане на ЗУП при изпълнението на 
дадени от УО указания и препоръки;администриране на системата за 
оценка и управление на риска-подпомагане на ЗУП при извършване на 
оценка на риска по изпълнението на проекта,на база на което ЗУП ще 
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извършва проверки на място;управление на конфликти-в оперативен 
порядък решаване на възникващи проблеми и конфликти,породени от 
външни фактори,които не са могли да бъдат предвидени в създадената 
организация за изпълнение;администриране на процедура за докладване 
на нередности,предлагане на коригиращи действия и прилагането 
им;поддържане на актуална база данни и съхраняване на 
документацията от всички участници в тази фаза на 
изпълнение,обхващаща техническите и финансови аспекти на 
проекта;преглед и анализ на техническа и финансова информация от 
отчети, доклади и други разработки,предоставени от участници в 
процеса и изготвяне на официални становища с предложения и 
коментари.На инженера на бенефициента ще се възложи изготвянето на 
документация за избор на Изпълнител на СМР, доставка на 
машини,оборудвана,съоръжения,закупуване на нематериални 
активи,лицензи,софтуер,необходими за изпълнението на 
обекта,тестване и изпитване на изградените съоръжения.Във II фаза 
ще извършва координация на изпълнението по време на строителството 
с основните участници: строител; проектант; консултант по 
чл.166,ал.1 от ЗУТ; изпълнителя на археологически разкопки (ако 
такива се наложат по време на строителството);консултанта на 
бенефициената по организиране управлението на газопровода, преглед 
от името на Бенифициента на инвестиционния проект-фаза РП, 
ежедневен контрол на изпълняваните СМР като качество и количество и 
актуване на изпълнените количества СМР за разплащане-проверки за 
съответствие на реално изпълнени СМР с одобрения инвестициоенен 
проект и всички изменения в тях,одобрени от участниците в 
строителството,съгласно изискванията на приложимото 
законодателство;измерване на място на реално изпълнени СМР от 
протоколите за приемане на извършени СМР,сравняване с актуваните от 
изпълнителите и одобрени от строителния надзор количества и тези по 
КСС на проекта;проверки на място и документални проверки на 
техническата документация и финансови проверки за целите на 
верифициране на разходите,контрол на сроковете на изпълнение и 
съответствие с приетите графици,изготвяне на технически доклади в 
съответствие с изискванията на УО на ОП и подпомагане на ЗУП при 
изпълнението на дадени от УО указания и препоръки;администриране на 
системата за оценка и управление на риска-подпомагане на ЗУП при 
извършване на оценка на риска по изпълнението на проекта,на база на 
което ЗУП ще извършва проверки на място;управление на конфликти-в 
оперативен порядък решаване на възникващи проблеми и 
конфликти,породени от външни фактори,които не са могли да бъдат 
предвидени в създадената организация за изпълнение;(продължава в 
11 Допълнителна информация") 
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 
336166.67 Валута: BGN 

или Обхват: между и Валута: 
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте 
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: Да • Не И 
IL5) Общ терминологичен речник (СРУ) 

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи) 

yfflCai0B̂ Hl06eKflir-f24269d9824e 71300000 
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П.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно) 
дд/мм/гггг 

11.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да D Не ВД 
11.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи) 
Администриране на процедура за докладване на нередности, предлагане 
на коригиращи действия и прилагането им; поддържане на актуална 
база данни и съхраняване на документацията от всички участници в 
тази фаза на изпълнение, обхващаща техническите и финансови аспекти 
на проекта;преглед и анализ на техническа и финансова информация от 
отчети, доклади и други разработки, предоставени от участници в 
процеса и изготвяне на официални становища с предложения и 
коментари. 
Предвидените стойности за двете фази са както следва: 
- I фаза - 114 916.67 лв. без ДДС; 
- II фаза - 221 250.00 лв. без ДДС. 

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки и 
услуги в част II.2) 

РАЗДЕЛ Ills ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
III.1) Условия във връзка с поръчката 
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат: (ако това е известно, предоставете информация само в 
случаи на поръчки за строителство): 

III.2) Условия за участие 
III.2.1) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи) 

•Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила 
•Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 

работни места 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз 
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Да KI Не • 
Европейския съюз 
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: 
Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия" 
е съфинансиран от ЕФРР и националния бюджет, одобрен със Заповед № 
РД-16-1816/21.12.2012г. на ръководителя на Договарящия орган на ОП 
„Конкурентоспособност" по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161РОООЗ-2.3.03 „Изграждане на 
междусистемна газова връзка България-Сърбия". 
VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи): 
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VI.3) Информация относно общата нормативна рамка 
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация 
Данъчно законодателство: (URL) 

Законодателство в областта на опазването на околната среда: (URL) 

Закрила на заетостта и условия на труд: (URL) 

За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които може 
да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда, закрилата на 
заетостта и условията на труд, моля попълнете приложение A.II-IV (в приложимите случаи) 
VL4) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 27/02/2015 дд/мм/гггг 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ 

I) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 
информация 
Официално наименование 

Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 

Град Пощенски код Държава 

Място/места за контакт Телефон 

На вниманието на 

Адрес за електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

II) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от която 
може да бъде получена информация относно данъците 
Официално наименование 

Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 

Град Пощенски код Държава 

Място/места за контакт Телефон 

На вниманието на 
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Адрес за електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

III) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от която 
може да бъде получена информация относно опазването на околната среда 
Официално наименование 

Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 

Град Пощенски код Държава 

Място/места за контакт Телефон 

На вниманието на 

Адрес за електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

IV) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от която 
може да бъде получена информация относно закрилата на заетостта и условията на 
труд 
Официално наименование 

Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 

Град Пощенски код Държава 

Място/места за контакт Телефон 

На вниманието на 

Адрес за електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

V) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган извърш&а 
покупка 

(Използвайте приложение А, раздел V толкова пъти, колкото е необходимо) 
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*-ег*сгрзцхонои инддис и дата 

шшшт шжяшше м тшптмА ПОРЪЧКА 4? 

агенция по овдетшни поръчки 
1ШЮ София, уя, Яеге 4 

факс: 7078 
e-mail: гщ#щЩ# efopftapp*Ь9 
интернет адрес: 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 5029 
Поделение: МИЕ 
Изходящ номер: _ _ от дата 27/02/201S 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
М ) Наименован не, адреси н л ш т т шшгштг 
Официално наименование 
Министерство на енергетиката 1 
Адрес 
у л . Триадица Р 8 
Град Пощенски код : Държава 
София 1052 ! Република 

България 
За контакти Телефон 
ул. Триадица 8 02 9263171 
Лице за контакти 
Светлана Маринова, ръководител на проект Изграждане на 
междусистемна газова връзка Б ъ л г а р и я - С ъ р б и я 
Електронна поща Факс 
s•marinova®me,government *bg 
Интернет адрес/н (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL): 
http: / /www.mi.government ,bg/bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http: / / w w w . m e.government,b g / b g / c o m p e t i t i o n s - c 3 4 1 - l . h t m l 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

63 Съгласно L1) 
•Друго : моля, попълнете Приложение A.I 1 

1.2) Вид на възложител» н основна дейност/н: 
63 Министерство или друг държавен орган, •Обществени услуги 

включително техни регионални или •Отбрана 
местни подразделения •Обществен ред и сигурност ! 

•Национална агенция/служба •Околна среда 
•Регионален или местен орган 69 Икономическа и финансова дейност 
•Регионална или местна ai енция/служба • Здравеопазване 

УНП. ши mr% § т^пя^шлтт тш 
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ОПубличноправна организация •Шстаняаане/жилищно строителство и 
•Европейска ннстшуция/агеиция или места за отдих и култура 

международна организации •Социална закрила 
• Д р у г о (моля, уточмеш): ПОтаих, култура и религия 

•Образование 
ШДруго (моля, уточнете): енергетика 

Възложителят възлага обществена поръчвса от името на друг/ш Да • Не 
шьштттт/ш 

РАЗДЕЛ И.Б: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ДОСТАВКИ ИЛИ 
УСЛУГИ) 
ИЛ) Навмекошшве на яоръчката* дадено от възложителя 
Мзбор на К о н с у л т а н т на бенефициента .по упршвленнв на г а з о п р о в о д а 

DL2) Обект на поръчката н място на изпълнеше на доставката иди услугата 
(Изберете само един обект - доставки шт услуги, който съответства т конкретния предмет 
на вашата поръчка) 

•Доставки 53 Услуги Кжшорш услуга No 11 
(за категориите услуги, моля вижте Приложения 2 и 3 
отЗОП) 

Основно място на изпълнение или шш доставка: 
София шд NUTS: 

BG41! 
II J ) Настоящото обявление предвижда сключване ш рамково Да • He I 
споразумение 

11.4) Кратко описание на обект» и количеетвото/етойността иа доставките или услугите 
(та всяка от категориите услуги) 
Изпълнението на дейността ще бъде по време на двете фази за 
реализиране на Проекта. I фаза със срок на изпълнение до 21„09.2015 

с финансиране от ОП „Коикурентоспособност" 2007-2013" и II фаза 
с прогнозен срок на изпълнение до 31Л2.2017 г. с финансиране от ОП 
„ К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т " 2014-2020 г. 
В рамките на I фаза на проекта ше се възложи на консултанта да 
направи анализ на актуалните нормативни изисквания и практики за 
дейностите по опериране с газовата инфраструктура и възможностите 
за интергирането й в съществуващите мрежи, като в съответствие с 
анализа и практиката на регулаторните органи и ЕК, както и в 
съответствие с изискванията на ОП/ ще се разгледат възможностите за 
организиране управлението като се опишат и процедурните стъпки, 
необходимите документи и ще се предложи план за изпълнение на 
избрания вариант. 
За делите на организиране на управлението на г а з о п р о в о д а , 
консултанта ще подготви необходимата д о к у м е н т а ц и я , в съответствие с 
резултатите от дейността в I ф а з а , с оглед възлагане на 
управлението, експжо&т&шя по предназначение и поддържането на 
газопровода от оператор, различен от Ш Е , 
Прогнозна стойност, без ДДС{ако е известна): 
(в цифри): 200000 Валута: BGN 
или от: до Валута: 
Обособени аозицин Да • Не 53 

1Ш! «а-1 {и«44 
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(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 
колкото е броят на обособените позиции) 
П>5) Код съгласно Общи» терминологичен речник (CFV) ^ 

Оси. код Дои, код (когато е приложимо) 
Оси, предмет 79400000 
11.6) Планирана дата ш начало на процедурите т шшмшгшт (ако е известна) 

: Дата: дд/мм/гггг _ 
Н Л) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да • Не Ш 
(GPA) на Световната търговска организации 
11.8) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
Консултантът е необходимо да осъществява контакт с, а и при 
необходимост да посещава Европейската комисия и Европейската 
агеншя за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) , във 
връзка с изпълнението на дейността. Консултантът отговаря за 
изготвяне и комплектоване на искане за сертифицирана на оператор по 
ч л , 81а от ЗЕ; договори, заявления и д р , документи за възлагане на 
управлението и поддържането с оглед експлоатацията по 
предназначение (в зависимост от резултатите от изпълнението в I 
фаза)• 
Предвидените стойности по фази са както следва: 
~ I фаза - 83 333.33 лв. без ДДС; 
~ II фаза - 116 6 6 6 , 6 7 лв, без ДДС. 

(Използвайте този раздел толкова шьти, колкото е необходимо, като в нает 11,2 не смесвате 
доставки и услуги) 

РАЗДЕЛ ILB: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ДОСТАВКИ ИЛИ 
УСЛУГИ) _ 

ПЛ) Наименован не на поръчката, дадено от възложителя 
Избор на независим одитор за и з в ъ р ш в а н е т о на одит на проекта 
"Изграждане на междули с теми а газова връзка Бъл г а р и я -Сърби я" 
1L2) Обект т поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата 
(Изберете само един обект - доставки нт услуги, който съответства ма конкретния предмет 
на вашата поръчка) 
0Доставки 83Услуги Категория услуга No 9 " 

(за категориите услуги, моля вижте Приложения 2 и 3 
_ от ЗОП) _ 

Основно място на изпълнение или на доставка: 
гр, София код NUTS: 

BG411 

Ю ) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково ' Да • Не К 
споразумение 
1L4) Кратко олисаиие на обекта н количеството/стойността на доставките иди услугите 
(за всяка от категориите услуги) 
Избраният одитор трябва да провери дали декларираните от 
Бенефициента разходи за I фаза са действително направени и платени, 
точни и допустими в съответствие с договора за безвъзмездна 
финансова помощ В6161РОООЗ-2.3,03 „Изграждане на междусмстемма 

УЖ: ШШ4 
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Прогнозна стойност, без ДДС(ако е известна): 
(в цифри): Валута: 
или от: до _ Валута: 

(ш информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б тодаоаа пъти, 
колкото е броат на обособените позиции) i ^^ 
11*5) Код съгласно Общия термниологм*i ен <<JV) 

Оса. ш я 
79212000 

U.6)! 
..Mlvmirrrr 

Планирано е поръчката да стартира през месец април 2015 г. 
Изпълнението на дейността е само за I фаза на проекта с планиран 
краен срок за. изпълнение 21. 09.2015г. 

ггьти, колкото е 
и услуги) 

като е IL2 не 

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
SP* )̂ Усякшми» свързани <с йЗйълйемйер 
ШЛЛ) У. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

фоадове®» ЕС С програма, финансирана т ® Ш ^ 

Ако да, посолете проекта/програмата: 
Проект „ И з г р а ж д а н е на междусистемна газова връзка България-Сърби 
е съфинансиран от ЕФРР и националния бюджет, одобрен със Заповед № 
РД-16-1816/21.12•2012г• на ръководителя на Договарящия орган на ОП 
„Коикурентоспособност4* по процедура на директно предоставяне на 
б е з в ъ з м е з д н а финансова помощ BG181PO0Q3~2»3.0 3 „Изграждане на 
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междусистемна газова връзка България--Сърбия44. 
когато е «рило; •шмо) 

l^L^muZm^T^mZ 
Данъчното законодателство. 

Законодателство за опазването на околната, среда: 

Защита на трудовата заетост и безоп. асни условни на труд: 

За допълнителни подробности относ 
да се получи информация относно т 
и безопасни условия на труд, моли н 

но съответните 

опълнете Прило 

правителствени служби» от които може 
«ето иа околната среда, трудовата заетост 
жение A.II-IV (когато е приложимо) 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

I) Адреси в лица за контакт, от които може j 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

|2гж&1* от които може да ее получи «афо£и ; 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Течефон 

Лице за шнтаюги 

5 


