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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-04-19-1609 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
бул. "Панчо Владигеров" 66
02 9396118
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Надежда Брейчева
E-mail
Факс
nbreycheva@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 метанол (метилов алкохол).
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 42086684-f7a4-414d-ad70-47d1b54de3ef

Осн. код
24322210

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставката включва 30 (тридесет) тона метанол (метилов алкохол),
съгласно изискванията на Техническото задание.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
ПГХ ''Чирен'', с. Чирен, община Враца, област Враца

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се извърши доставка на метанол (метилов алкохол), в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
публикуваното на сайта на Възложителя техническо задание.
2. Срок на доставка: по предложение на участника, в календарни
дни, но не по-късно от 30.09.2012 г.
3. Изисквания към начина на транспортиране:
3.1. Транспортирането на метанола да се извърши с автоцистерни,
спазвайки изискванията на българското законодателство за
транспортиране на химични вещества;
3.2. Автоцистерните да са пломбирани и снабдени с помпи.
4. Срок на годност: по предложение на участника, но не по-малко
от 12 /дванадесет/ месеца от датата на производство.
5. Цена и начин на плащане:
5.1. Оферираната цена да бъде в лева за тон, без ДДС и да
включва всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число
доставка на стоката в складовата база посочена по-горе.
5.2. Начин на плащане – 100% от цената на цялото доставено
количество стока се заплаща до 10 (десет) работни дни след
получаване на Протокол от изпитване(от Акредитираната
лаборатория) с резултатите от анализа, доказващи съответствието
на нормите на показателите на взетите при доставката проби със
заложените норми в Техническата спецификация на Възложителя и
след представяне на следните документи от Продавача:
5.2.1. оригинална фактура за дължимата сума;
5.2.2. приемно-предавателен протокол, подписан от представители
на двете страни, удостоверяващ количеството на доставения
метанол и отсъствието на явни недостатъци;
5.2.3. Експедиционен лист с точното количество на метанола;
5.2.4. Декларация за съответствие;
5.2.5. Декларация за произход;
5.2.6. Анализно свидетелство на доставената партида метанол;
5.2.7. Декларация в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH);
5.2.8. Информационен лист за безопастност, изготвен съгласно
приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
5.2.9. Двустранно подписан протокол, с който се удостоверява
проведения, без забележки, входящ контрол на метанола.
Забележка: Всички документи следва да бъдат представени на
български език.
6. 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
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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).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 25/06/2012 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 офертата:
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се
приемат варианти.
1. Описание на техническите параметри на предлагания от
Участника метанол, доказващо неговото съответствие с всички
показатели от Техническата спецификация по т. 6 от Техническото
задание на Възложителя.
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
3. Срок за изпълнение на поръчката (не по-късно от 30.09.2012
г.).
4. Срок на годност (не по-малко от 12 месеца от датата на
производство).
5. Списък на договори, изпълнени от участника, съдържащ минимум
един договор със същия или сходен предмет на доставка.
6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 дни от обявената
крайна дата за получаване на офертите).
7. Ценово предложение (цена на тон и обща стойност за изпълнение
предмета на поръчката).
8. 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”.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939
6118.
Лице за контакт: Надежда Брейчева, email:
nbreycheva@bulgartransgaz.bg
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: 120-080.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/06/2012 дд/мм/гггг

УНП: 42086684-f7a4-414d-ad70-47d1b54de3ef
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Наименование на поръчката

Доставка на метанол (метилов алкохол)

Идентиф. номер на поръчката

120-080

Methanol
Formula

CH3OH

САS №

67-56-1

Описание на продукта

Метанол (метилов алкохол)

Единица
мярка

К-во

Задължителни
дейности,
извършвани.
от
Изпълнителя

t
(тон)

30

доставка

Забележка

няма

1.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Доставка на 30 тона метанол (метилов алкохол) за нуждите на ,,Булгартрансгаз”
ЕАД. Метанолът се използва като инхибитор за предотвратяване образуването на
хидрати в природния газ.
2. МЯСТО НА ДОСТАВКА
ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца
3. ТРАНСПОРТИРАНЕ
3.1. Транспортирането на метанола да се извърши с автоцистерни, спазвайки
изискванията на българското законодателство за транспортиране на химични
вещества.
3.2. Автоцистерните да са пломбирани и да са снабдени с помпи.
4. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ
Срокът на годност на метанола да бъде не по-малък от 12 месеца от датата на
производство.
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5. СЪПЪТСТВАЩА МЕТАНОЛА ДОКУМЕНТАЦИЯ
При доставката на метанола да се представи следната документация (на български
език):
5.1. Експедиционен лист с точното количество на метанола;
5.2. Декларация за съответствие;
5.3. Декларация за произход;
5.4. Анализно свидетелство на доставената партида метанол;
5.5. Декларация в съответствие с изискванията на Регламент (EO) № 1907/2006
(REACH);
5.6. Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно приложение II на
Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH).
6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
6.1. Доставеният метанол трябва да отговаря на нормите на физико-химичните
показатели, заложени в дадената по-долу Техническата спецификация:
Техническа спецификация
№

Показатели

1.

Плътност при 20 C, g/см3

º

Норма
Max. 0.7928

Дестилационни характеристики:
º

2.

- начало на дестилация, С
º

Min. 64

- край на дестилация, С

Max. 65

3.

Киселинност, като СН3СООН , %

Max. 0,003

4.

Съдържание на вода, %

Max. 0,1

5.

Съдържание на сяра, mg/kg

Max. 0,5

7. ДОСТАВКА, ВХОДЯЩ КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ
7.1. Доставка
За дата на доставка на метанола се счита датата на подписване на приемопредавателен протокол от упълномощени представители на двете страни, чрез
който се удостоверява количеството на доставения метанол и отсъствието на явни
недостатъци. Количественият контрол се осъществява от независима
сертифицирана контролна организация, посочена от Купувача.
7.2. Входящ контрол
7.2.1. Видове проби
При доставката на метанола от двете цистерни се взимат по три броя проби.
Точното количеството на пробите се уточнява допълнително с лабораторията за
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изпитване. Взетите проби се разделят на следните видове: работна, контролна и
арбитражна проба. Арбитражната проба се съхранява от Купувача за срок от 6
месеца.
Пробовземането и маркировката на пробите се извършва от независима
сертифицирана контролна организация, посочена от Купувача, в присъствие на
упълномощени представители на двете страни. Контролната организация издава акт
за вземане на пробите, с подробно описание на броя, предназначението и
маркировката им. Разходите за пробовземане се заплащат от Купувача.
7.2.2. Изпитване
В срок до десет дни от доставката на метанола, Купувачът изпраща работната и
контролната проба в акредитирана лаборатория. Работната проба се изпитва по
всички показатели от Техническата спецификация на Купувача, а контролната
служи за повтаряне на анализа, при необходимост. Акредитираната лаборатория
издава Протокол от изпитване с резултатите от анализа.
7.3. Приемане
Проведеният без забележки входящ контрол на метанола се удостоверява с
подписване на двустранен протокол. Рекламации, относно количеството на
метанола могат да бъдат предявявани само при неговото приемане.
8. РЕКЛАМАЦИЯ
8.1. Изпитване на арбитражната проба
При отклонение на стойностите на показателите на работната проба, получени в
акредитираната лаборатория от заложените в Техническата спецификация,
Купувачът съставя Рекламационен акт и го изпраща на Продавача.
При предявени претенции от страна на Продавача, свързани с оспорване на
рекламацията, Купувачът изпраща арбитражната проба за изпитване в независима
акредитирана лаборатория, която не е свързана със страните по договора и е
предварително съгласувана от двете страни. Арбитражната проба се изпитва по
всичките показатели от Техническата спецификация на Купувача. Резултатите от
анализа на арбитражната проба се считат за окончателни и не подлежат на
оспорване. Разходите за изпитване на арбитражната проба се заплащат от
неизправната страна.
8.2. Замяна на метанола
При потвърждаване на отклоненията от нормите на показателите на доставения
метанол от тези в Техническата спецификация на Купувача, Продавачът е длъжен
да замени същия в 20-дневен срок, считан от датата на получаване на Протокола от
изпитване на арбитражната проба.
За новодоставения метанол се изпълняват процедурите, описани в т.7 и т.8.
9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
9.1. Участниците да представят оферти в пълно съответствие с Техническата
спецификация на Възложителя.
9.2. Да представят списък с договори (минимум един) със същия или сходен
предмет на доставка.
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