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-04-19-3464 от дата 23/11/2012
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 уреди за трасиране на кабели, локализиране на
повреди и подземни комуникационни маркери.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: a812bd16-a0e4-406e-9852-822e63b099e3

Осн. код
31642000

Доп. код (когато е приложимо)
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Партида: 01351

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Следва да се извърши доставка на 5 бр. локатори на подземни
комуникационни маркери, 200 бр. комуникационни маркери, 1 бр.
кабелотърсач за трасиране на кабели и 1 бр. рефлектометър за
локализиране на повреди, 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 уреди за трасиране на кабели,
локализиране на повреди и подземни комуникационни маркери, 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 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на
сключване на договор.
3. Гаранционен срок:
- за позиции № 1, № 3 и № 4 - по предложение на участника, но
не пo–кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата
на доставката на стоката, удостоверено с подписване на
двустранен приемно-предавателен протокол.
Забележка: За позиция № 2 няма изискване по отношение на
гаранционния срок.
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 на стоката 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) на доставената стока за
посочените в т. 3 от настоящият раздел позиции;
- Инструкции за експлоатация на български език.
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,
декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и
декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3
от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

УНП: a812bd16-a0e4-406e-9852-822e63b099e3
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Критерий за възлагане
най-ниска цена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/12/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Съдържание на офертата:
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се
приемат варианти.
1. Подробно описание на предлаганата стока.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
3. Срок за доставка (не повече от 45 календарни дни, считано от
датата на сключване на договор).
4. Гаранционен срок (не пo–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.
Офертите следва да са под формата на писмени предложения и да се
представят в запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез
препоръчана поща или по куриер на следния адрес:
„Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление; гр. София, 1336,
ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3, Бул. „Панчо Владигеров” No 66, на
вниманието на отдел „Придобиване на активи”.
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от
представляващия Участника или упълномощен от него представител.
При представяне на офертите върху плика се посочва наименование
на участника и референтен номер на поръчката: 120-156.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/12/2012 дд/мм/гггг

УНП: a812bd16-a0e4-406e-9852-822e63b099e3
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер

№

Доставка на уреди за трасиране на кабели, локализиране
на повреди и подземни комуникационни маркери
120-156

Описание на продуктите и
услугите

Единица
мярка

Количество

Задължителни
дейности от
кандидата

бр.

5

Доставка

бр.

200

Доставка

бр.

1

Доставка

бр.

1

Доставка

Локатор на подземни
комуникационни маркери
Маркери –комуникационни

1
2

Кабелотърсач за трасиране на
кабели
Рефлектометър локализиране на
повреди

3
4

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
Позиция №1 Локатор на подземни комуникационни маркери.
Локатор чрез съответен сензор, служещ за локализация и селектиране сигнали,
излъчвани от облъчения маркер проследяване кабели и тръбопровод (газопровод),
възбудени от генератор на сигнали или от други източници.
Основни изисквания:
№
Минимални технически данни за
продукта
1 Работни честоти

2
3

Работен режим
Методи на измерване

4
5
6

локализация
Чувствителност
Локация дълбочина

7

Локация пасивни и активни маркери

8
9

Четене и запис върху активни маркери
Директно измерване дълбочината на
полагане на трасиращия провод и
извеждане резултата в цифров вид
10 Дисплей вграден с подсветка

Параметри
Пасивни 50Hz ; 100 Hz
Активни 491 Hz ;982 Hz
8.44 KHz ;9.82 KHz ; 35 KHz ; 82 KHz
радио честоти , активни / пасивни
маркери
Непрекъснат / импулсен
Минимум / максимум
Супермаксимум и др
Звуков сигнал и насочващ маркер
Ръчна и автоматична настройка
От 0 до >= 3 m
Дълбочина >= 2m
Задължително разпознаване на маркери
за ГАЗ, ТЕЛЕКОМ, ЕНЕРГО
Да
Да
Дълбочина на полаганата
инфраструктурата

11 захранване
12 Възможност за включване на други
сензори за точно локализиране
13 Вграден високоговорител за звуков
контрол
14 Изход и слушалки за звуков контрол
15 Клас защита
16 Работна температура
17 Корпус
18 Тегло
19 Гаранция
20 Окомплектовка

Мощност на приемния сигнал
Указание на посоката на обекта
Честота на приемане /локиране
Маркер-вид
Батерия състояние
От собствена вградена АБ ,заряд без
демонтаж или сменяеми батерии /касета/
Адаптер устройство за заряд на АБ
Да
Да
Да
IP 54
<= -20 до >= +50 С
Удароустоичив , водонепроницаем, ярко
оцветен
<=2,5 кг
>= 2г.
Транспортен куфар
Кабели и аксесоари за нормална и
безопасна работа
Ръководство за експлоатация

Позиция №2 Маркери –комуникационни
Основни изисквания:
№
Изискване
1
Тип на маркера
2
Оцветяване
3
Работна честота
4
Начин на полагане
5
6
7

Нивелиране
Да разполагат с енергонезависима памет
Начин на четене и запис

Стойност
Комуникационен
Оранжев цвят
101.4 кHz
Подземно – в изкопи и
шахти
Самоновелиращи се
Да
Откривани, четени и
презаписвани с локатор
на дълбочина, не помалка от 2м

Позиция №3 Кабелотърсач за трасиране на кабели
Кабелотърсач за трасиране на кабели е комплект от:
a. Генератор на сигнали с възможност да генерира различни честоти по форма и
амплитуда, подавани към изследвания кабел или тръбопровод /газопровод/;
b. Приемник на сигнали чрез съответен сензор, служещ за локализация и
селектиране сигнали, излъчвани от изследван кабел или тръбопровод
(газопровод), възбудени от генератора на сигнали или от други източници.

a. Основни изисквания за генератора на сигнали:
№ Минимални технически данни за продукта
Параметри
1
Възможност да генерира и излъчва
491Hz ;982Hz ,
следните честоти:
8,44 KHz ;9,82 KHz
35 KHz ;82 KHz
2 Режим излъчване на сигнала
Непрекъснат / импулсен
3 Възможност за едновременно излъчване на Да
няколко работни честоти
4 Генерирана мощност на излъчвания сигнал до 12W на акумулаторно захранване
до 50W на мрежово захранване
плавно регулиране на изходния
сигнал
5 Автоматично съгласуване на изходящия
Да
импеданс
6 Защита от претоварване
Да
7 Възможност за измерване на
съпротивлението на верига – генератор,
Да
измерван обект и земна връзка
8 Възможност за възбуждане на трасирания
обект с индукционна вътрешна или външна
антена и възбуждане чрез галванична
Да
връзка
9 Захранване от собствен акумулатор
Да
10 Захранване от мрежата ~230 V/50Hz
Да
11 Възможност за външно захранване
Да
DC=12V от МПС
12 Наличие защита от пълен разряд и презаряд Да
на АБ
13 Дисплей
Честота,състояние на акумулаторната
батерия, изходен
сигнал,предупреждение за високо
напрежение
14 Корпус
Механически устойчив
водонепроницаем корпус.
Ярко оцветяване (сигнално)
Клас на защита IP54.
15 Работен температурен диапазон
<= -10 до >= +50 С
16 Максимално тегло на генератора с
<= 2,5 кг
акумулаторната батерия
17 Гаранция
>= 2г.
18 Кабели за нормална и безопасна работа
Да
19 Антена индукционна за облъчване-външна Да
b. Основни изисквания за приемника на сигнали:
№
Минимални технически данни за
Параметри
продукта
1 Работни честоти
Пасивни 50Hz ; 100 Hz
Активни 491 Hz ;982 Hz
8.44 KHz ;9.82 KHz ; 35 KHz ; 82 KHz
радио честоти , активни / пасивнимаркери
2 Работен режим
Непрекъснат / импулсен
3 Методи на измерване
Минимум / максимум
Супермаксимум и др
4 локализация
Звуков сигна и насочващ маркер

5
6

Чувствителност
Локация дълбочина

Ръчна и автоматична настройка
От 0 до >= 3 m

7

Локация пасивни и активни маркери

Дълбочина >= 2m
Задължително разпознаване на маркери
за ГАЗ, ТЕЛЕКОМ, ЕНЕРГО
Да

8
9

Четене и запис върху активни маркери
Директно измерване дълбочината на
полагане на трасиращия провод и
извеждане резултата в цифров вид
10 Дисплей вграден с подсветка

11 захранване

12 Възможност за включване на други
сензори за точно локализиране
13 Вграден високоговорител за звуков
контрол
14 Изход и слушалки за звуков контрол
15 Клас защита
16 Работна температура
17 Корпус
18 Тегло
19 гаранция
20 окомплектовка

Да
Дълбочина на полаганата
инфраструктурата
Мощност на приемния сигнал
Указание на посоката на обекта
Честота на приемане /локиране
Маркер-вид
Батерия състояние
От собствена вградена АБ ,заряд без
демонтаж или сменяеми батерии
/касета/
Адаптер устройство за заряд на АБ
Да
Да
Да
IP 54
<= -20 до >= +50 С
Удароустоичив , водонепроницаем, ярко
оцветен
<=2,5 кг
>= 2г.
Транспортен куфар
Кабели и аксесоари за нормална и
безопасна работа
Ръководство за експлоатация

Позиция №4 Рефлектометър локализиране на повреди
Кабелният рефлектометър се използва за откриване и локализиране на повреди в медни
кабели по метода на отражение на изпратен сондиращ импулс по дължината на кабела
от мястото на повредата - прекъснат кабел, закъсен кабел или кабел със силно
понижена изолация. От мястото на повредата, поради променените параметри на
кабела, се отразява част от енергията на импулса и в уреда се приема отразен импулс с
определена амплитуда и фаза след определен интервал от време в зависимост от
отдалечеността на повредата.
Основни изисквания:
№
Минимални технически данни за
продукта
1 Дължина на измерваните кабели
2 Възможност за измерване

3

Характеристичен импеданс на
измерваните кабели

Параметри
<= 50 м. до >= 30 000 м.
На един чифт, едновременно на два
чифта и диференциално измерване на
два чифта
<= 40 до >=200 Ω

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

Възможност за задаване на скорост на
разпространение на импулса в кабела
Размерност на скалата
Точност на измерване
Вграден дисплей с подсветка за
изобразяване на отразения сигнал
Изобразяване на измерените стойности
Възможност за запомняне на ехограми
и кабел за прехвърляне на данните на
компютър.
Zoom функция
Режим на работа
Акумулаторно захранване със собствен
акумулатор,защита
от
разряд
и
презаряд
Захранване от външен източник DC
=10-15 V
Променливотоково захранване
Корпус

16 Защита клас
17 Тегло
18 Окомплетовка;

19 Гаранционен срок

v/2 = от 40 м/μs до 150 м/μs.
Метри / километри
+/- 0.1 % на най-ниския измерван
диапазон или по-добра
LCD
min128 х 256 пиксела
по SI ( дължина в метри и време в
микросекунди).
>= 16 броя
Да
единично и непрекъснато измерване
Да
Да
230 V / 50 Hz.
Водонепроницаем подходящ за работа в
тежки условия
IP 54
<= 2,5 kg
Транспортен куфар
Кабели, аксесоари за нормална и
безопасна работа.
Ръководство за експлоатация
>= 2 г.

