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-04-19-1625 от дата 11/06/2012
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
"Булгартрансгаз" ЕАД
02 9396180
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Калин Ананиев
E-mail
Факс
kananiev@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 резервни части за въздушни компресори.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 7a2a711e-df4e-4eed-b542-3e376156ea0b

Осн. код
42124330

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставка на 37 /тридесет и седем/ броя нови резервни части за
въздушни компресори, съгласно публикуваната техническа
спецификация на електронната страница на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Подземно газово хранилище “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца.

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изисквания към предмета на поръчката и място за изпълнение на
доставката.
- Да се извърши доставка на нови резервни части за въздушни
компресори в пълно съответствие с изискванията на възложителя,
посочени в публикуваната на електронната страница на възложителя
техническа спецификация;
- Място за изпълнение на доставката: DDP (Инкотермс 2010),
Подземно газово хранилище “Чирен”, с. Чирен, общ. Враца.
2. Срок за изпълнение: Възможно най-кратък, предложен от
участника, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни.
3. Цена и начин на плащане:
3.1. Оферираната от Вас цена следва да бъде в лева без ДДС и да
включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:
- Стойността на стоката;
- Разходите за транспорт, мита, данъци и такси.
3.2. 100 % от цената се заплаща в срок до 10 дни след извършване
на доставката на резервните части за въздушни компресори и
представяне на следните документи в Централно управление на
„Булгартрансгаз” ЕАД: гр. София 1336, ж.к. „Люлин-2”, бул.
„Панчо Владигеров” № 66:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на
двете страни, удостоверяващ извършената доставка в съответствие
с договорените изисквания;
- Сертификат за качество (заверено копие);
- Сертификат за произход (заверено копие).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/06/2012 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 офертите:
- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен
УНП: 7a2a711e-df4e-4eed-b542-3e376156ea0b
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код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Подробно описание на предлаганата стока и при възможност
представяне на каталожни материали;
- Ценово предложение (единични цени и обща стойност).
- Срок за изпълнение - възможно най-кратък, предложен от
участника, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни,
считано от датата на подписване на договора;
- Гаранционен срок - не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от
датата на подписване на приемно-предавателния протокол, като
гаранцията остава в сила при монтажа на частите от специалисти
на Възложителя при условие, че са спазени инструкциите за
монтаж;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
- Срок на валидност на офертата – най – малко 60 /шестдесет/ дни
от обявената крайна дата за получаване на офертите.
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от
представляващия участника или от упълномощен от него
представител.
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се
приемат варианти.
При представяне на офертите върху плика се посочва наименование
на участника и референтен номер на поръчката 120-086. 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.
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, декларация
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и декларации по чл. 4, ал. 7 и чл.6, ал.
2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/06/2012 дд/мм/гггг

УНП: 7a2a711e-df4e-4eed-b542-3e376156ea0b

3

