ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 80-146/

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на:
Офис оборудване разпределено в 2 позиции, наричано за краткост «стока», при
следните условия за изпълнение:
1. Място и условия на доставка:
По позиция 1
DDP/DDU/ (съгласно Инкотермс-2000) – склад на
«Булгартрансгаз» ЕАД в КС Петрич, до с. Рупите, община Петрич, обл. Благоевград;
По позиция 2 - DDP/DDU/ (съгласно Инкотермс-2000) – склад на
«Булгартрансгаз» ЕАД в КС Ихтиман, с. Стамболово, община Ихтиман;
2. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента;
3. Цена на стоката: Оферираната от вас цена да бъде в лева или евро без ДДС и
да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията,
посочени в настоящата покана, в т.ч.:
- стойността на стоката;
- разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси и др;
4.Документи, придружаващи стоката:
- Ръководство за обслужване и експлоатация на български език.
5. Начин на плащане:
В срок до 5 работни дни след доставка на цялото количество и представяне на
следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставенотото оборудване с договорените
изисквания;

гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 16.30 часа на 12.09.2008 г., лично, чрез
факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к.3,
бул. “Панчо Владигеров” №66
факс: +359 2/ 925 0063,
email: kvelkov@bulgartransgaz.bg
на вниманието на „Търговски отдел”
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6294,
Лице за контакт: Кирил Велков
8. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
Моля посочете нашият реф. номер на поръчката: 80-146
9. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
10. Вашите оферти ще се оценяват за всяка позиция поотделно като избор на
изпълнител ще се извърши на база предложена в офертата най-ниска цена.
Приложение: Техническа спецификация.

С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
На технологично оборудване за СЕБ при КС Петрич и КС Ихтиман
/офис обзавеждане/
Идент. номер на поръчката: 80-146
Позиция 1 - Доставка на офис оборудване за КС Петрич

№

Наименование

Кол.

Забележка

със
свързващи
елементи
между
плотовете
Пример №1
поз. 1,2,3 и
4.
Пример №1
поз. 5 и 6

I. СЕБ при КС”Петрич”

I-1

Бюро с размери 160х70х74 , с плот с дебелина над 2,5
см., с меламиново покритие, с вградена плъзгаща се
поставка за компютърна клавиатура , с помощен
плот /ъглов сектор/ с размери 80х50х74 под който
да има контейнер на колела с 3 чекмеджета с ключ,
всичко в цвят череша .

5

I-2

Картотека /секция/ с размери 40х80х162 см. с 4 рафта
за папки , долните два рафта да са затворени с
вратички, без стъклени врати на горните рафтове , в
цвят череша
Подвижна метална стойка за компютър на колела

5

I-4
I-5

Закачалка за дрехи стояща
Единичен гардероб с тръба ,без рафтове, 42х58х162,
цвят череша .

1
5

I-6

Стол работен, на ролки, с висока облегалка,плавно
регулиране на височината на седалката,плавно
регулиране на височината и наклона на облегалката,
антистатична дамаска черна, амортисьор и
подлакътници,
Заседателна маса за осем души, правоъгълна
220х110х74, плот над 2,5 см с меламиново покритие,
цвят череша
Бюро с размери 100х70х74 , плот над 2,5 см с
меламиново покритие, цвят череша с контейнер с 4
чекмеджета цвят череша .

5

I-3

I-7

I-8

5

Пример №1
поз. 8

1

5

Пример № 6
поз.2 и 5

Позиция 2 - Доставка на офис оборудване за КС Ихтиман
II. СЕБ при КС”Ихтиман”
Бюро с размери 200х87х74/тип ръководител/с плот с
дебелина над 4см.с меламиново покритие, с
декоративни елементи , с помощен сектор с размери
110х64х74, от същия материал и цвят, с контейнер
43х48х62 с три чекмеджета, +ключ , цвят бук
Заседателна маса с размери 200х90х74 с плот с
дебелина над 4см.с меламиново покритие, с
декоративни елементи в цвят бук.

1

Пример №2
поз. 1,2 и 6.

1

Пример №2
поз. 3

II-3

Офис шкаф с размери 240х40х74 състоящ се от три
секции, двете с плътни врати едната със стъклени,
шкафът да е на ниски метални крака и в цвят бук

1

Пример №2
поз. 4

II-4

Бюро с размери 160х70х74 , с плот с дебелина над 2,5
см. с меламиново покритие, с вградена плъзгаща се
поставка за компютърна клавиатура , с помощно
бюро с размери 90х50х74, с полиции, всичко в цвят
череша . с кръгов сектор с метален крак ,
с контейнер 41х51х65 с 4 чекмеджета с ключ.

1

Пример №3
поз. 1,2,3,4,5

II-5

Стелаж/секция/ с размери 42х40х162 с три полици
без врата в цвят череша

1

Пример №3
поз. 8

II-6

Стелаж/секция/ с размери 80х40х162 с три полици
без врати в цвят череша

1

Пример №3
поз. 9

II-7

Стелаж/секция/ с размери 80х40х162 с три полици
със врати в цвят череша
Стелаж с размери 80х40х85 с полица и две врати

1

Пример №3
поз.9 и 10
Пример №7
поз. 3 и
поз. 4
Пример №4
поз.1,2,3,4 и
5

II-1

II-2

ІІ-8

1

II-9

Бюро с размери 160х70х74 , с плот с дебелина над 2,5
см. с меламиново покритие, с вградена плъзгаща се
поставка за компютърна клавиатура , с ъглов плот с
размери 90х50х74 и двете на крака ,с контейнер
41х51х65 всичко в цвят бук
с кръгов сектор R=60см. с метални крака ./цвят по
избор/
с контейнер 41х51х65 с 4 чекмеджета с ключ, цвят
като бюрото.

2

II-10

Стелаж/секция/ с размери 80х40х162 цвят бук. със
две стъклени врати и две дървени.

2

Пример №4
поз. 6,8 и 9

II-11

Стелаж/секция/ с размери 80х40х82 цвят бук с две
дървени врати

2

Пример №4
поз. 7 и 8

II-12

Стелаж/секция/ с размери 80х40х82 цвят бук. без
врати.

2

Пример №4
поз. 7

II-13

Заседателна маса за шестнадесет души, правоъгълна
със скосени или закръглени краища ор.р.360х140х74,
плот над 2,5 см с меламиново покритие, цвят череша
Закачалка за дрехи стояща
Метален офис шкаф о.р. 800х450х2000 с две врати, с
двустранно заключване, прахово боядисани, светло
сиви.
Стол работен, на ролки, с антистатична черна
дамаска, с газов амортисьор за регулиране
височината на седалката, с регулиране на височината
и наклона на облегалката.
Стол/директор/ с газов амортисьор, люлеещ
механизъм,плавно регулиране височината на седене,
регулиране според тежестта на седящия,седалка от
естествена кожа, гръб от изкуствена кожа, с
подлакътници.
Стол работен, на ролки, с висока облегалка,плавно
регулиране на височината на седалката,плавно
регулиране на височината и наклона на облегалката,
антистатична дамаска черна, амортисьор,
подлакътници.

1

Пример №5

II-14
II-15
II-16

II-17

II-18

2
10

20

1

2

Забележка:
1 . Вида на изпълнението на бюрата /ляво или дясно/ и допълнителни цветове на
някое от
обзавеждането, ще се определят със заявката към спечелилия конкурса изпълнител.
2. Размерите са ориентировъчни и в близки граници могат да бъдат променяни.
3. Примерните композиции са за онагледяване на поръчката. Приемат се и други, но близки
в композиционно решение варианти.
4. Място на доставка:
за поз I. – Компресорна станция Петрич, община Петрич
за поз II. – Компресорна станция Ихтиман, с. Стамболово, община Ихтиман

