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-04-19-917 от дата 26/03/2012
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 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 автомати за аварийно затваряне на кран
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 87c6066a-6978-45ff-951d-249dc8e498e1

Осн. код
42132200

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Да се доставят 7 (седем) броя автомата за аварийно затваряне на
кран (ААЗК), съгласно изискванията на Техническата спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
Складова база на "Булгартрансгаз" ЕАД, гара Яна, община
Кремиковци, област София

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се извърши доставка на автомати за аварийно затваряне на
кран (7 броя), в пълно съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в публикуваната на сайта на Възложителя
техническа спецификация.
2. Срок за изпълнение: По предложение на участника, в календарни
дни, но не повече е от 90 дни от датата на подписване на
договор.
3. Гаранционен срок: по-предложение на оферента, но не по-малко
от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на
приемно-предавателния протокол.
4. Цена и начин на плащане:
4.1. Оферираната 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.:
а) единични цени и обща стойност на стоката по поръчката;
б) разходи за транспорт, мита, данъци, такси и др.
4.2. Начин на плащане – 100 % от цената се заплаща в срок до 10
(десет) работни дни след извършване на доставката на стоката и
представяне на следните документи в Централно управление на
"Булгартрансгаз" ЕАД:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателен протокол, подписан от представители на
двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока
с договорените изисквания;
в) Приемателно свидетелство на ААЗК-125/1400 за съответствие с
ТУ 25-02 (3P.575.003)-84;
г) Паспорт на всяко ААЗК, с нанесени дати на преконсервации до
момента на доставка;
д) Сертификат за качество и произход.
5. Изисквания за съхранение и транспортиране:
5.1. Изисквания към опаковката за транспортиране - 5 група по
отношение на съхранение (ГОСТ15150-69) или друг еквивалентен
актуализиран стандарт;
5.2. Изисквания за извършени преконсервации през периода на
продължителното съхранение, съгласно ГОСТ 9.014-78 за група
изделия II-3, по варианта на защита ВЗ-I и по вариант на
опаковка ВУ-I, или друй еквивалентен актуализиран стандарт.
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
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).

УНП: 87c6066a-6978-45ff-951d-249dc8e498e1
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Критерий за възлагане
най-ниска цена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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
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.
4. Гаранционен срок.
5. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 дни от обявената
крайна дата за получаване на офертите).
6. Ценово предложение (единични цени и обща стойност).
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, тел.:
+359 2/ 9396300, факс: +359 2/ 9250063, на вниманието на отдел
„Придобиване на активи”.
При представяне на офертите върху плика се посочва наименование
на участника и референтен номер на поръчката: 120-028.

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

УНП: 87c6066a-6978-45ff-951d-249dc8e498e1
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Наименование на
поръчката и иден. №

Доставка на апарати за аварийно затваряне на кран
120-028

Наименование на
продукта и иден. №

ААЗК за кран МА 39096-1200 -Русия

Техническа спецификация

на
ААЗК-125/1400 (автомат за аварийно затваряне на крана)
1.Общи сведения:
ААЗК-125/1400 служи за автоматично затваряне на крана в случай на
разкъсване на газопровод, намиращ се под налягане. Този автомат може
да бъде част от общата компановка на управлението на крана или
допълнително да се заяви. Според българското законодателство и
нормативна база всеки линеен кран трябва да е съоръжен с такъв
автомат.
2. Съществуващо състояние
В етапа на строителството на националната газопреносна мрежа, част
от вложените линейни кранове МА 39096-1200 са били без този автомат,
което е предпоставка за изтичането на големи количества газ, в случай на
разкъсване на газопроводната цялост.
3. Цел на поръчката
Като крайна цел на предприетите дейности е цялостно осигуряване на
линейните кранове (ЛК) с ААЗК, по магистрални и транзитни газопроводи,
като се придържаме към оригиналната компановка на производителя. По
този начин няма да се правят доработки, каквито се изискват при
присъдено ААЗК от друг тип.
4. Обхват на поръчката:
4.1 Доставка на 7 (седем) броя ААЗК-125/1400 с прилежаща
документация и ЗИП съгласно номенклатура ЗР4.575.002.ЗИ

4.2 Място на доставка:
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД, Гара Яна, община
Кремиковци, област София
5. Изисквания за съхранение и транспортиране:
5.1 изисквания към опаковката за транспортиране - 5 група по
отношение на съхранение (ГОСТ15150-69) или друг актуализиран
стандарт.
5.2 изисквания за извършени преконсервации през периода на
продължително съхранение, съгласно ГОСТ 9.014-78 за група изделия II-3,
по варианта на защита ВЗ-I и по вариант на опаковка ВУ-I, или друг
актуализиран стандарт.

6. Други изисквания.

6.1 Гаранционен срок - минимум 24 месеца от датата на доставката.
6.2 При доставката да се предоставят следните документи.
• Приемателно свидетелство на ААЗК-125/1400 за съответствие с ТУ
25-02 (3Р4.575.003) – 84
• Паспорт на всяко ААЗК-125/1400, с нанесени дати на
преконсервации до момента на закупуване.
• Сертификат за произход и качество.

