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-04-19-976 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
Кирил Велков
02 9396294
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кирил Велков
E-mail
Факс
kvelkov@bulgartransgaz.bg
02 9250063
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.bulgartransgaz.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и
храсти, съгласно техническата спецификация и приложенията към
нея
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 6a4abe20-6066-4cff-bcd4-5e94f080c07c

Осн. код
16310000

Доп. код (когато е приложимо)

1
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Градински трактор за косене и събиране на трева - 1 брой,
Косачка палцова, самоходна - 1 брой, Самоходна роторна
четириколесна косачка - 6 броя, Мотофреза - 1 брой и Моторна
коса /храсторез/ - 2 броя, съгласно техническата спецификация и
приложенията към нея.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Складова база на “Булгартрансгаз” ЕАД в с. Яна, община Кремоковци,
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 оборудване за почистване на площадки
от трева и храсти в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в публикуваната на сайта на Възложителя
техническа спецификация.
- Място на изпълнение на доставката: Складова база на
“Булгартрансгаз” ЕАД в с. Яна, община Кремоковци, гр.София.
2. Срок за доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента.
3. Цени 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;
- Разходи за транспорт, мита, данъци, такси, разходи за труд и
др.
3.2. 100% от цената в срок от 10 /десет/ работни дни след
извършване на доставката и представяне на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на
двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока
с договорените изисквания;
- инструкция за експлоатация;
- гаранционна карта /писмена гаранция/ с минимален срок от 24
месеца от датата на подписване на приемно-прадавателния
протокол.
4. Условия за сключване на договор с избрания изпълнител: Преди
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 и декларация
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

УНП: 6a4abe20-6066-4cff-bcd4-5e94f080c07c
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Срок за получаване на офертите
Дата: 10/04/2012 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 офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
- Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен
код (ЕИК), съгласно изискванията на чл.23 от ЗТР;
- Ценова оферта, в която да се посочат обща и единични цени в
лева, без ДДС, и да включва:
- всички разходи по изпълнението на поръчката;
- транспортните разходи до мястото на доставка;
- всички дължими във връзка с доставката мита, данъци и
такси;
- Срок за доставка - възможно най-кратък (предложен в календарни
дни);
- Срок на валидност на офертата – най-малко 60 дни от обявената
крайна дата за получаване на офертите;
- Гаранционен срок от минимум 24 месеца, считано от датата на
доставката.
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се
приемат варианти.
Офертите следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик,
съгласно чл. 101в, ал. 2 от ЗОП, които следва да съдържат
информацията, съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП, и да се представят
– лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриер, на следния адрес:
гр. София 1336,
ж.к. Люлин 2,
бул. „Панчо Владигеров” № 66,
Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от
представляващия Участника или упълномощен от него представител.
Върху плика Участникът посочва следните означения: “Оферта”, име
на участника, наименование на поръчката и идентификационен
номер, адрес и лице за кореспонденция, телефон, по възможност
факс и електронен адрес.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/04/2012 дд/мм/гггг

УНП: 6a4abe20-6066-4cff-bcd4-5e94f080c07c
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:
Идент. номер на поръчката:

№

Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева,
храсти, дървета, бетони и сняг
120-027

Описание на продуктите и услугите

Единица
мярка

Задължителни
К-во дейности от кандидата

1

Градински трактор за косене и събиране на трева;
- Бензинов двигател;
- Мощност 8 ÷ 15 Kw /10 ÷ 20 к.с./;
- Стартерно запалване;
- Широчина на косене 90 ÷ 110 см;
- Косене със задно изхвърляне на тревата и събиране в кош;
- С регулируема височина на косене /40 ÷ 110/ мм;
- Минимум 5 скорости напред и една задна;
виж Приложение N1

бр

1

Доставка

2

Косачка палцова самоходна
- двигател бензинов 6 ÷ 7 к.с;
- ширина на ножа 70 ÷ 80 см;
- 2 скорости (предна и задна);
- гуми - тракторен тип
виж Приложение N2

бр

1

Доставка

3

Самоходна роторна четириколесна косачка
- Мощност на мотора 5 ÷ 6 к.с. - бензинов
- Ширина на косене 50 ÷ 60 см
- Режеща система – стоманен нож
- Вместимост на контейнера 40 ÷ 60 л
- Височина на косене 20 ÷ 100 мм
- Регулиране височината на косене
- Едноскоростна
- Ръчен старт
виж Приложение N3

бр

6

Доставка

4

Мотофреза
- Двигател - Четиритактов, бензинов
- Скорости - една напред и една назад
- Мощност - 5 ÷ 6 к.с.
- Охлаждане - въздушно
- Максимална ширина на фрезоване - не по-малко от 80 см
- Максимална дълбочина на фрезоване - не по-малко от 20 см
виж Приложение N4

бр

1

Доставка

5

Моторна коса /храсторез/ 1,8 ÷ 2 к.с;
- тегло до 8 кг;
- работен обем 40 ÷ 45 см3;
- нож за косене на храсти и гъсталак,в комплект с презрамни колани,
предпазни очила, лостова ръкохватка;
- ниво на шум под 100 db (A).
виж Приложение N5

бр

2

Доставка

