Партида: 01351

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-3508 от дата 28/11/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
„Булгартрансгаз" ЕАД
Адрес
бул. „Панчо Владигеров" 66
Град
Пощенски код
Страна
София
1336
България
Място/места за контакт
Телефон
бул. „Панчо Владигеров" 66
02 9396293
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Надя Стойкова
E-mail
Факс
nstoykova@bulgartransgaz.bg
02 9250063
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http:www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http:www.bulgartransgaz.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка на комуникационни уреди”, разпределена в две позиции,
както следва:
Позиция 1: Мегер;
Позиция 2: Осцилоскоп.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: e679c95a-8253-476f-a844-4ddcf822cd73

Осн. код
38300000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Следва да се извърши доставка на мегер - 2 бр. и осцилоскоп - 2
бр., конкретизирани в Техническата спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Централно Управление на „Булгартрансгаз" ЕАД, град София, ж.к.
„Люлин" 2, бул. „Панчо Владигеров" № 66.

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се извърши доставка на комуникационни уреди, в пълно
съответствие с изискванията, посочени в Техническата
спецификация, публикувана на електронната страница на
Възложителя.
2. Срок за доставка: по предложение на участника, но не повече
от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване
на договор.
3. Гаранционен срок: по предложение на участника (не пo–кратък
от 24 месеца), считано от датата на доставката на стоката,
удостоверено с подписване на двустранен приемно-предавателен
протокол.
Забележка: Изискванията, посочени в т. 2 и т. 3 се отнасят за
двете позиции.
4. Цена и начин на плащане:
4.1. Оферираната цена да бъде в лева, без ДДС, с посочени
единични цени и обща стойност и да включва всички разходи по
изпълнение на поръчката, в това число доставката до посоченото
място.
4.2.Начин на плащане: 100 % от цената се заплаща в срок до 10
(десет) работни дни след извършване на доставката на цялото
количество стока 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;
- гаранционни карти (писмени гаранции).
5.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, т.1 от ЗОП и
декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценяването на офертите да се извърши за всяка позиция поотделно
по критерия за оценка на офертите "най-ниска цена”.
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/12/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране
УНП: e679c95a-8253-476f-a844-4ddcf822cd73

Час: 17:00
Да

Не
2
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Съдържание на офертата:
Всеки участник може да участва с оферти за една или повече
позиции, като представи оферти за всяка една по отделно. Не се
приемат варианти.
1. Подробно описание на предлаганата стока.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
когато участникът е юридисческо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо
лице.
3. Срок за доставка (не повече от 30 календарни дни, считано от
датата на сключване на договор).
4. Гаранционен срок (не по-кратък от 24 месеца).
5. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 календарни дни от
обявената крайна дата за получаване на офертите).
6. Ценово предложение (единични цени и обща стойност в лева, без
ДДС).
7. Точен адрес и лице за кореспонденция.
При представяне на офертите върху плика се посочва име на
участника, наименование на поръчката, нейният референтен номер 120-184, наименование на позицията, адрес и лице за
кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Офертата следва да се представи 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 Централно управление на „Булгартрансгаз”
ЕАД, гр. София, 1336, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66.,
на вниманието на отдел „Придобиване на активи”.
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от
представляващия Участника или упълномощен от него представител.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/12/2012 дд/мм/гггг

УНП: e679c95a-8253-476f-a844-4ddcf822cd73
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование Доставка на комуникационни уреди
Идент. №
120-184

№
1.
2.

Описание на продуктите и
услугите
Мегер
Осцилоскоп

Единица
мярка

Количество

Броя
Броя

2
2

Задължителни
дейности от
кандидата
Доставка
Доставка

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Мегер:
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Минимални технически данни
за продукта
Измервателни напрежения
Автоматично разреждане на
измерваните кабели след края
на измерването
Измервателен обхват
изолационно съпротивление
Измервателен обхват
напрежение
Измервателна грешка
Индикация
Таймер
Работен температурен диапазон
Запис на измервания
Захранване
Заряд
Кабели и аксесоари за нормална
и безопасна работа
Куфар транспортен
Комуникация с компютър
Стандарти
гаранция

Параметри
250 V; 500 V; 1000 V; 2500 V; 5000 V;
Да
От 0 до >= 2 Т Ω
AC/DC 0-600V
<= 6 % + 2 цифри
Графичен дисплей с осветление
От 0 до >= 300s
<= -10 Со до >= +50 Со
>= 999 бр.
Вградена акумулаторна батерия
Вградено зарядно устройство от 230 V/50Hz
Да – Включени в доставката
Да – Включен в доставката
Интерфейс RS232
EN 61010-1, EN 61557, IP54
>= 2г.

2. Осцилоскоп:
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Минимални технически
данни за продукта
Брой входни аналогови
канали
Брой входни цифрови
канали
Брой сонди за аналогови
сигнали
Брой сонди за цифрови
сигнали
Честотна лента
Изчислено време за преход
(Calculated Rise Time) при
5mV/div
Входен импеданс
Чувствителност на входа 1
MΩ
Чувствителност на входа
75 Ω, 50 Ω
Вертикална разделителна
способност
Максимално входно
напрежение (1 MΩ)
Максимално входно
напрежение (75 Ω, 50 Ω)
Точност на измерването

14 Изолация между каналите
15 Избор на тригер при
измерване на цифрови
сигнали
16 Максимално входно
напрежение на цифровите
входове
17 Точност на цифровите
входове
18 Входно съпротивление на
цифровите входове
19 Входен капацитет на
цифровите входове
20 Вертикална разделителна
способност на цифровите
входове
21 Скорост на четене на
аналоговите входове
22 Дължина на записа в
паметта (за всички
аналогови канали)
23 Продължителност на
записа при най-високата

Параметри
>= 4 бр.
>= 16 бр.
4 бр. – в комплекта
За 16 бита – 1 бр. в комплекта
>= 100MHz
3.5ns
1 MΩ ±1%, 75 Ω ±1%, 50 Ω ±1%
1 mV/div to 10 V/div
1 mV/div to 1 V/div
8 bits (11 bits with Hi Res)
300 VRMS with peaks ≤ ±450 V
5 VRMS with peaks ≤ ±20 V
<= ±1.5% for 5 mV/div and above
<= ±2.0% for 2 mV/div
<= ±2.5% for 1 mV/div
≥100:1 at ≤100 MHz and ≥30:1 at >100 MHz up to
the rated BW
TTL, CMOS, ECL, PECL, User Defined (-15V to
+25V)
-20 V to +30 V
±(100 mV +3% of threshold setting)
>=101 kΩ
<=8 pF
1 bit
За всички >= 2.5GS/s
>= 5Mpoints
>= 2ms

24
26
27

28
29
30
31
32

разделителна способност
Обхват на скалата за време
Скорост на четене на
цифровите входове
Дължина на записа в
паметта (за всички
цифрови канали)
Скорост на четене на
цифровите входове
Минимална дължина на
входния импулс
Работа на тригерната
система
Време за задържане на
тригера
Режими на работа на
тригера

33 Допълнителни режими
34 Средства за измерване на
графиките

35 Математически операции

От 1ns до 1000s
500MS/s (2ns resolution)
>= 5Mpoints
>= 8.25GS/s (121.2 ps resolution)
<= 2ns
Автоматична, Стандартна, Еднократна
<= 20ns до 8s
Фронт, Поредица (B-trigger), широчинноимпулсен, Runt, логически, откриване и
задържане, време за нарастване/спад, Видео,
Extended video (опция), I2C (опция), SPI(опция),
CAN(опция), I2S/LJ/RJ/TDM (опция),
RS232/422/485/UART (опция), LIN (опция), Parallel
Поредица, Откриване на импулси , осреднен,
обвивна крива, Висока резолюция, Колебания
Курсори:Диафрама и екран,
Автоматични измервания: 29, от които до 4
едновременно показвани на екрана по всяко време
Измерваният включват: Период,
честота,закъснение, време за нарастване и
намаляване, Положителен работен цикъл
отрицателен работен цикъл, ширина на
положителен импулс,ширина на отрицателен
импулс,
Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Burst
Width, Phase, Положително превишаване,
отрицателно превишаване, амплитуда, High, Low,
Max, Min, Mean, Cycle Mean, средно квадратично,
Cycle RMS, брояч на положителни импулси, брояч
на отрицателни импулси, Брояч на нарастващи
фронтове, брояч на намаляващи фронтове, Площ
на графиката и площ на затворена крива,
Статистически измервания среда , мин. макс
стойност, Measurement Statistics Mean, Min, Max,
статистическа грешка,
Референтни нива:определени от потребителя
нива за автоматичните измервания да са в
единици или в проценти.
Стробиране да се измерват определени
характерни точки в графиката, като измерените
стойности се изобразяват на екрана или върху
курсора на графиката
Arithmetic Add, subtract, multiply, and divide
Аритметични Събиране, изваждане,
умножение,деление на графиките. Математически
функции интегриране ,диференциране, бързо
преобразуване на Фурие
бързо преобразуване на Фурие

36 Дисплей
37 Резолюция на дисплея
38 USB интерфейс
39 Мрежови порт
40 Видео изход
41 Захранване
42 Работна температура
43 Електромагнитна
съвместимост
44 Сигурност
45 Гаранция
46 Софтуер
47 Кутия
48 Захранващ кабел

Спектрални съставки.Избор на линейно или
логаритмично вертикално мащабиране на средно
квадратичните величини.
Допълнителни: Различни разширени алгебрични
изрази, включващи, графиките, референтни
графики, математически и тригонометрични
функции ,скаларни величини, до две променливи
задавани от потребителя, и резултати от измерване
на параметри .
>=9” течнокристален, цветен
800х480 или по-добра
Да. Да поддържа външна памет, принтер и
клавиатура
RJ45 10/100BaseTХ
DB15 изход за връзка с външен монитор, проектор
и др.
AC от <=85V до >= 265V 50Hz
<=0о до >= +50о
ЕС 2004/108/ЕС
UL61010-1:2004; CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04;
EN61010-1:2001; IEC61010-1:2001
>= 2г.
В комплекта да е включен софтуер за комуникация
между PC/лаптоп и осцилоскоп, Windows
платформа
Осцилоскопът да се достави в подходяща
чанта/куфар или да има капак/ци за защита
За използване в Р. България

Забележка: Параметрите, зададени като опция, да са достъпни след добавяне на
допълнителни модули, които не са предмет на настоящото задание.

