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-04-19-1582 от дата 08/06/2012
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 9396294
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кирил Велков
E-mail
Факс
kiril.velkov@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 подемна платформа
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 90097c97-70a3-44fd-b76c-f7a3ec6c7cf2

Осн. код
34952000

Доп. код (когато е приложимо)

1

Партида: 01351

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставката включва подемна платформа, съгласно изискванията на
Техническата спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Компресорна станция “Провадия” с.Кривня, община Провадия, област
Варна.

код NUTS:
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се извърши доставка на подемна платформа, в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
публикуваната на сайта на Възложителя техническа спецификация.
2. Срок на доставка: възможно най-кратък, в календарни дни,
считано от датата на сключване на договор.
3. Гаранционен срок – не по-малко от 2 години, считано от датата
на подписване на приемо-предавателния протокол за доставка на
стоката.
4. Цена и начин на плащане:
4.1. Оферираната цена да бъде в лева, без ДДС и да включва
всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число доставка
на стоката до мястото, посочено по-горе.
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:
4.2.1. Паспорт с технически данни на товароподемната машина и
нейните агрегати;
4.2.2. Сертификат за качество;
4.2.3. Изпитателни протоколи;
4.2.4. АТЕХ сертификати за оборудването;
4.2.5. Декларация за съответствие съгласно чл. 7 от Закона за
технически изисквания към продуктите (ЗТИП);
4.2.6. Инструкции за функционална експлоатация на български
език;
4.2.7. Инструкции за безопастност и здраве при експлоатация на
български език;
4.2.8. Гаранционна карта.
5. 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).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

УНП: 90097c97-70a3-44fd-b76c-f7a3ec6c7cf2
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Срок за получаване на офертите
Дата: 20/06/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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 изпълнение на поръчката - възможно най-кратък, в
календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
4. Гаранционен срок - по предложение на оферента, в календарни
дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния
протокол за доставка на стоката.
5. Срок на валидност на офертата - най-малко 60 дни от обявената
крайна дата за получаване на офертите.
6. Ценово предложение.
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”.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939
6294.
Лице за контакт: Кирил Велков, email:
kiril.velkov@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: 120-078.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/06/2012 дд/мм/гггг

УНП: 90097c97-70a3-44fd-b76c-f7a3ec6c7cf2

3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на

Доставка на подемна платформа

поръчката
Идентификационен
номер

120-078

Технически изисквания:
Да е подходяща за повдигне и снемане на хора и съоръжения
Височина на подем – 5 м. от терена.
Максимална товароподемност – 600 кг.
Размер на работната площадка 1200х2000 мм.
Да е с височина на работната площадка при сгънато положение, не
повече от 1.60 м.
6. Да има вградена стълба за изкачване на хора от рамата до работната
площадка на платформата /в сгънато положение/ - ако разстоянието е над
0.5 метра.
7. Хидравлично задвижване с помпа, задвижвана от електродвигател с
напрежение 380 V АС
8. Оборудването да е за работа в потенциално експлозивна среда – зона 2.
9. На пулта за управление да има устройство за защитно изключване на
повдигането.
10. Скоростта на повдигане да е регулируема и да не е по-голяма от 4
метра/минута
11. Скоростта на спускане да е регулируема и да не е по-голяма от 3
метра/минута
12. Подемната площадка да бъде оборудвана със защитни перила с височина
мин. 1 метър. Перилата да са демонтируеми, като се предвиди надеждно
укрепване при монтирано състояние, което да осигурява безопасност на
работещите на платформата хора.
13. Да бъде оборудвана с колела за придвиждане. Същите да са снабдени с
блокировки за стациониране на платформата
14. Подходящо стабилизиране на основата на площадката с оглед безопасна
работа при концентриране на товара в коя да е част на работната
1.
2.
3.
4.
5.

площадка и при изкачване по стълбата . Стабилизирането и хода на
колелата да са съобразени с терен с ниско сцепление / шлайфана
циментова замазка/.
15. Да може да бъде пренасяна с мотокар
16. Да е съпроводена със следната документация:
-технически паспорт на съоръжението и технически данни за основните
му съставни части и агрегати.
-сертификат за качество и протоколи от изпитания.
- АТЕХ сертификати за оборудването
- декларация и за съответствие съгласно чл.7 отЗТИП.
- инструкция за функционална експлоатация /на български език/.
- инструкция за безопасност и здраве при експлоатация /на български
език/.
- гаранционна карта с минимален срок от две години;
17. Да изпълнява изискванията на:
„Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при използване на работно
оборудване”;
„НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване
на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от
експлозивна атмосфера;
„Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
машините”;
„НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на
съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера” и други, неупоменати изрично наредби
по чл.7 на ЗТИП.
18. Да
отговаря на изискванията на „НАРЕДБА за безопасната
експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения” като
повдигателно съоръжение по смисъла на чл.2 ал.1 т.7.
19.Място на доставка: Компресорна станция на Булгартрансгаз ЕАД .
в с.Кривня, община Провадия, област Варна.

