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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител/и за възлагане на

обществена поръчка с предмет „Доставка и успешно пускане в работен режим на
автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в община
Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и друго оборудване”, във връзка с
изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в
трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО УСЛОВИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 60 АЛ.АЛ. 5 И 6 ОТ ГПК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания по условията за участие в обществена поръчка с
уникален № в РОП 00661-2014-0012, отговаряме на постъпилите запитвания:
Въпрос 1: В Приложение 1 – Техническа спецификация, параграф I.3.5 „Минимални
изисквания към системата за събиране и обработка и експорт на данните”, на стр. 7,
предпоследно тире, се изисква: „Комуникационна връзка чрез Internet, или друг
комуникационен канал, за предаване на данните с измерванията от даталогера към
компютър за събиране на данни, намиращ се в Община Белене, от…”
В тази връзка, моля да уточните следното:
1. Компютърът за събиране на данни, намиращ се в Община Белене, не е част от
доставката и не е ангажимент на изпълнителя, а е наличен (или ще бъде наличен) при
възложителя.
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2. В случай, че компютърът не е част от доставката, а е наличен (или ще бъде наличен),
бихте ли уточнили каква операционна система е инсталирана (Windows 7 или по-късни версии,
Vista, друго)?
3. Моля да уточните дали на този компютър, намиращ се в Община Белене, има
инсталиран друг специфичен приложен софтуер за събиране и обработка на данни, с който
даталогерът трябва да може да комуникира за извършване на предаването на данните с
измерванията от автоматичната станция и с който изпълнителят следва да се съобрази? В
случай, че има такъв софтуер, моля да уточните какъв.
Моля да потвърдите, че нашето разбиране на техническата спецификация е правилно,
именно: ангажимент на изпълнителя е да инсталира собствен приложен софтуер за предаване
на данните с измерванията от даталогера към компютър за събиране на данни, намиращ се в
Община Белене и няма изискване към изпълнителя да се съобразява с други, евентуално
налични, софтуерни приложения за обработка на данни, които биха могли да са инсталирани
на компютъра на Община Белене.
Отговор 1: В цитирания текст за компютър за събиране и обработка на данни, намиращ
се в общината е визиран преносимия компютър, чиито минимални технически изисквания са
посочени в т. I.3.6. “Съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване към доставката на
станцията” на техническото спецификация по обособена позиция 1 на процедурата.
Операционната система на компютъра, както и необходимия приложен софтуер също са обект
на придобиване и доставката, като участниците имат пълна свобода да предложат техническо
решение, което да отговаря на изискваните минимални технически параметри и
функционалности, описани в документацията и да обезпечи събирането и натрупването на
данни от даталогера на системата и последващата им обработка.
Потвърждаваме, че ангажимент на изпълнителя е да инсталира собствен приложен
софтуер за предаване на данните с измерванията от даталогера към преносимия компютър,
намиращ се в Община Белене и няма изисквания към изпълнителя да се съобразява с други,
евентуално налични софтуерни приложения за обработка на данни, които биха могли да бъдат
инсталирани на този компютър (посочен в настоящия отговор).
Въпрос 2: В техническата спецификация на обособена позиция № 1 има изискване
„Метод за вземане на проби и измерване нивата на общи въглероди –пламъчна йонизация
(FID) или еквивалент”.
В образец А „Параметри” в т. I.1.6. като минимално изискване е посочено „Общи
въглеводороди (THC) – метан, бензен и неметанови”.
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