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-04-19-977 от дата 30/03/2012
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 помпи в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в публикуваната на сайта на възложителя
техническа спецификация.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 05294f06-296f-4066-9186-1cc88c6eea4e

Осн. код
42122100

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставка на 8 /осем/ броя помпи, съгласно публикувана на сайта
техническа спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Складова база на “Булгартрансгаз” ЕАД в с. Яна, община Кремиковци,
гр. София.

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изисквания към обекта на поръчката и място за изпълнение на
доставката.
- Да се извърши доставка на помпи в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя, посочени в публикуваната на сайта
на възложителя техническа спецификация.
- Място за изпълнение на доставката: Складова база на
“Булгартрансгаз” ЕАД в с. Яна, община Кремиковци, гр. София.
2. Срок за изпълнение: Възможно най-кратък, предложен от
оферента.
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, такси, разходи за труд и
др.
3.2. 100 % от цената се заплаща в срок до 10 дни след извършване
на доставката и представяне на следните документи в Централно
управление на „Булгартрансгаз” ЕАД: гр. София 1336, ж.к. „Люлин2”, 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;
- Гаранционна карта /писмена гаранция/ с минимален срок
24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на приемно
-предавателния протокол.
4. 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).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

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

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
УНП: 05294f06-296f-4066-9186-1cc88c6eea4e
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Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата стока и при възможност
представяне на каталожни материали;
- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Ценово предложение (единични цени и обща стойност).
- Срок за изпълнение - възможно най-кратък, предложен от
оферента;
- Гаранционен срок - не по-малък от 24 /двадесет и четири/
месеца от датата на подписване на приемно-предавателния
протокол;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
- Срок на валидност на офертата – най – малко 60 дни от
обявената крайна дата за получаване на офертите.
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 120-033. 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.

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

УНП: 05294f06-296f-4066-9186-1cc88c6eea4e
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:
Идент. номер на поръчката:

Доставка на помпи
10т067

Обособена позиция №1
№
1

Описание на продуктите и услугите
Помпа за хидравлични изпитания
-изпитвателно налягане- 2-200бар;
-задвижване-ръчно;
-работи с вода / масло;
-работна температура на околната среда: +10 ÷ +40ºС;
-категория-двустепенна.
Оборудване:
-резервоар - 10L;
-маркучи - 5м;
-манометър - 0 до 250бар;
-предпазен клапан.
Забележка:

Единица
мярка

К-во

Задължителни дейности
от кандидата

бр

1 Доставка

Помпата ще се използва за провеждане на хидростатични
изпитания на съдове работещи под налягане, газови съоръжения
и инсталации с малък обем и настройване на предпазни клапани.

2

Помпа за хидравлично изпитание на съоръжения за високо налягане с
бензинов двигател
Мощност - не по-малко от 13 НР
Дебит - от 20 до 30 l/min
Mаксимално налягане - не по-малко от 150 бар
Маркуч за високо налягане с дължина минимум 7м
На колела и ръкохватки за придвижване

бр

1 Доставка

3

Циркулационна помпа за гореща вода Tmax=90 grad C центробежна за парно
от 30 до 50м3/час, напор 35м., DN50/32, обороти 2800

бр

2 Доставка

4

Потопяема помпа /тип "Бибо"/ с двигател "Ex" изпълнение
Максимален дебит - 150 л/мин
Напор - над 12 м.
Трифазен ел. двигател
Степен на защита - ЕЕх dll B
Максимална големина на твърдите частици - 10мм.

бр

4 Доставка

Общи изисквания към продуктите и дейностите
Място на доставка - стоката да бъде доставена в централна скл. база на "Булгартрансгаз" ЕАД в с. Яна, община
Кремиковци
Гаранционен срок - минимум 24 м. от датата на доставката.

