Рег. № БТГ 24-00-613/25.03.2011
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на 2 бр.
електродвигатели за АВГ, наричани по-долу “стока”, която да отговаря на пълното описание на
обекта на поръчката, неразделна част към настоящата покана.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
“Доставка на 2 бр. електродвигатели за АВГ”
Идент. номер на поръчката: 110-014
2. Обект на поръчката и място за изпълнение на доставката.
2.1. Да се извърши доставка на 2 бр. електродвигатели за АВГ, съгласно пълното описание на обекта
на поръчката, неразделна част от настоящата покана. Стоката, предмет на тази доставка трябва:
- да отговаря на действащите европейски норми за качество на отделните продукти;
- да съответства на разпоредбите на наредбите от чл. 7 от Закона за техническите изисквания към
продуктите.
2.2. Място и условия за изпълнение на доставката е DDP/DDU/ (съгласно Инкотермс-2000) –
склад на «Булгартрансгаз» ЕАД в ПГХ Чирен, с. Чирен 3050, област Враца.
3. Документи, придружаващи стоката:
• Сертификат за качество, в който да са отразени всички извършени изпитания;
• Сертификат за взриво-защитно изпълнение;
• Сертификат за съответствие с Европейските нормативи;

• Декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП);
• Техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката;
• Инструкция за монтаж и експлоатация на български език.
4. Цена и начин на плащане:
4.1. Оферираната цена да бъде в Лева или Евро без ДДС и да включва всички разходи за
изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:
а) стойността на стоката;
б) транспортните разходи;
в) всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.
4.2. Начин на плащане - 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след
извършване на доставката на стоката и представяне на следните документи в Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол подписан от представители на двете страни, удостоверяващ
съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- документацията по т.4 от настоящата покана;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на гаранционния период;
5. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
6. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на
офертите.
7. Срок за извършване на доставката на стоката след подписване на договора – възможно
най-кратък...................... ( но не-повече от 60 дни).
8. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите следва да се представят в срок до 17 часа на 04.04.2011 г., в запечатан непрозрачен
плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адреса на
„Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, 1336, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66, Централно
управление на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Върху плика участникът посочва следните означения: «Оферта», име на Участника,
наименованието и идентификационен номер на поръчката, адрес и лице за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Офертите постъпили след определения краен срок не се приемат и незабавно се връщат за
сметка на подателя.
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 64 15, Лице за контакт:
Весела Русева – специалист в отдел „Придобиване на активи”.

9. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Документи удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 по-горе;
- Копие на документ за актуално състояние на фирмата;
- Ценово предложение;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
- Офертата, следва да бъде подписана от представляващия/те участника или от упълномощен
представител на участника.
10. Условия за сключване на договор с избрания изпълнител:
При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП.
Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:
Приложение № 1

Пълно описание и техническа спецификация

Очакваме Вашите оферти,

С уважение,
Иван Дреновички
Изпълнителен директор
на “Булгартрансгаз” ЕАД

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Обект на поръчката:

Доставка на 2 бр. електродвигатели за АВГ

Идент. номер на поръчката:

110-014

Настоящият документ съдържа пълно описание на обекта на поръчката, условията и
изискванията към изпълнението на поръчката.
1.
Съществуващо състояние:
В ПГХ Чирен работят две установки за охлаждане на газа тип АВГ 160. Едната охлажда газа
между първа и втора степен на газомотокомпресор (ГМК), а другата от изхода на ГМК към
сондажите. Всяка установка се състои от четири броя хоризонтално разположени вентилатори с
електродвигатели тип ВАО – 82-6 У2, за номинален режим на работа по ГОСТ 6661-75,
произведени в Русия.
Категорията на обекта по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ):
- Категория на производство – А;
- Клас по взриво и пожароопасност – В-1г;
- Категория по взривоопасни смеси – ІІ А;
- Група по взривоопасните смеси – Т1.
2. Цел на поръчката - Доставка на 2 бр. електродвигател, както следва:
• мощност - 40 kW
• номинален ток на статора -78,5 А
• напрежение - 380V
• Обороти - 980 n-1
• КПД - 91%
• Cos φ- 0,88
• Честота - 50Hz
• Кратност на началния пусков ток - 7
• Монтажно изпълнение М101 – хоризонтално на лапи
• Директен пуск на електродвигателя.
Поради факта, че необходимите електродвигатели се явяват като градивни елементи на
обслужващите системи на ГМК и съгласно приложената от производителя на компресорите
експлоатационна документация и документация по качество, те трябва да бъдат същите или
еквивалентни на описаните по-горе, като се спазят присъединителните размери и мощност не
по-голяма от 45 kW.
Присъединителните размери са съгласно предоставения чертеж:
• L – 945 mm
• L8 – 168 mm
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С – 203 mm
С2 – 349 mm
h - 250 mm
d4 – 24 mm
d – 60 mm
t1 – 64 mm
l – 140 mm
В4 – 370 mm
В5 – 255 mm
b – 18 mm

3. Изискване към изпълнителя:
• Опит в изпълнението на подобен вид доставки.
4. Изисквания относно документите, които следва да се представят при изпълнение на
договора:
• Сертификат за качество, в който да са отразени всички извършени изпитания;
• Сертификат за взриво-защитно изпълнение;
• Сертификат за съответствие с Европейските нормативи.
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