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ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 

ФАКС  

До: 
Участниците, които са изтеглили 
документацията за участие по 
процедура на събиране на оферти с 
обява № 41071SP1975 

Инженеринг с предмет: 
„Проектиране, доставка, монтаж 
и изграждане на бежична 
комуникационна мрежа за 
управление на процесите в ПСПВ 
Бистрица, чрез 2 бр. мобилни 
индустриални панела и 2 бр. 
таблети 

Дата: 30.6.2016 г. 

Фирма:   

Факс:   

От: С. Поборников 
Общо 

страници: 
2 

Факс: 81 22 588/589  

Ако имате някакви 
проблеми с получаването 

на факса, не се 
колебайте да ни се 
обадите 

Телефон: 81 22 456   

ОТНОСНО: Разяснение по процедура на събиране на оферти с обява № 
41071SP1975 Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и 
изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на 
процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 
бр. таблети 

Уважаеми господа, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

„Софийска вода“ АД в качеството си на възложител по горецитираното 
обявление за възлагане на обществена поръчка Ви предоставя следното 
разяснение:  

1. Въпрос №1: За изграждането на оптична връзка между КЦ ПСПВ 
Бистрица и ТОВ ПСПВ Бистрица възложителят позволява ли като 
трасе да се използва съществуващия между 2-те сгради тръбопровод 
за топла и студена вода? Кабелът ще се изтегли в защитна тръба, 
която да се закрепи посредством скоби към тръбата за студена вода? 

 
Отговор на въпрос №1: Изграждането на трасето за оптичен кабел по 
трасето на рециркуационните тръби за отопление на ТОВ е приемливо за 

възложителя при положение, че се предприемат всички необходими 
мерки за защита на оптичния кабел от атмосферни механични повреди и 

не се компрометира трасето за отопление на ТОВ. 
 
Въпрос №2: Ако се разрешава осъществяване на връзка между КЦ ПСПВ 

Бистрица и ТОВ ПСПВ Бистрица по описания по-горе начин, той ли е за 
предпочитане от възложителя или стандартния изкоп, който да се извърши 
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от възложителя, с полагане на защитна тръба и изтегляне на кабел от 
изпълнителя? 

 
Отговор на въпрос № 2: По отношение на техническото решение 
възложителят няма предпочитания.Необходимо условие е предложеното 

техническо решение да покрива всички законови изисквания за този тип 
инсталация. 

 
 
С уважение, 

 
Сергей Поборников 

Старши специалист "Снабдяване" 

    

Tel.: +359 2 8122 456 

Fax: +359 2 8122 588; +359 2 8122 589 
Mob.: +359 885 691 545 
Address: Business Park Sofia 
Building 2A, Mladost 4, 1766 Sofia 
www.sofiyskavoda.bg 
spobornikov@sofiyskavoda.bg 
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