БТГ-24-00-1600 /14.07.2008

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно: Покана за представяне на оферта.
/ Наш реф. номер на поръчката: 80-106/
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз”ЕАД провежда процедура по чл. 2 от
НВМОП за доставка на 10 бр. катодни станции 600W, наричани по-долу “стока”, които
да отговарят на приложената техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на доставка:
складова база на „Булгартрансгаз”: село Яна, район Кремиковци, област
Софийска;
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, разходи за труд и др.
4.Документи придружаващи стоката:
- Сертификат за качество от производителя;
- Декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП);
- Инструкция за монтаж и експлоатация;
- Паспорт.
5. Начин на плащане: 100% след доставка, предоставяне на гаранция за
изпълнение и представяне на следните документите:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- Документацията по т. 4 от настоящата покана;
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;

6. Технически параметри и изисквания: Следва да се доставят 10 бр. катодни
станции 600W в пълно съответствие с техническата спецификация.
Стоката да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти в Р.
България.
7. Гаранционни условия: Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при
спазване на предоставените инструкции. Периода на валидност на гаранцията следва да
се посочи в офертата, но да бъде не по-малко от 1 година от датата на приемане на
стоката от Купувача.
8. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 15.07.2008г, лично, чрез
факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление;
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3,
Бул. „Панчо Владигеров” No 66
Факс: +359 2/ 9250063; +359 2/ 9396458,
На вниманието на „Търговски отдел”
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 63 92, Лице за
контакт: Валентина Калчева.
8. Съдържние на офертите:
- Подробно описание на предлаганите от Вас продукти;
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
Моля посочете нашият реф. номер на поръчката: 80-106
9. Валидност на офертите: Най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
Избор на изпълнител ще се извърши на база, предложена в офертата най-ниска
цена.
Приложение:
1. Техническа спецификация;
Очакваме Вашите оферти,
С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на станция за катодна защита
1. Технически характеристики на катодната станция.
• Полезна мощност 600 W;
• Захранване – монофазно 220V +10% -15%, 50 Нz;
• Изходящо (изправено) напрежение - регулируемо от 0 до 50 V;
• Автоматично управление по ток с възможност за работа в ръчен
режим;
• Клас на защита срещу поражения от електрически ток, съгласно БДС
13548-76;
• Климатична зона Н (М), категория I,II и III - съответно работа
основно на открито, под навес и в закрити помещения съгласно БДС
17087-79;
• Параметри на околната среда, съгласно БДС 1139-89;
• Автоматично подържане на изходния ток на катодната станция;
• Защита от късо съединение на изхода;
• Защита от атмосферни пренапрежения от към вход и изход;
• Плавно ръчно настройване на изходния ток
• Възможност за работа в старт- стопен режим;
• Измерване и визуализиране на изходните ток и напрежение;
2. Изисквания:
• Катодните станции следва да отговарят на изискванията на БДС
15704-83 и БДС 1139-89;
• Метална кутия, боядисана електростатично с изпичане на боята, за
работа на открито или в закрити помещения;
• Гаранционен и извънгаранционен сервиз и подържане;
• Гаранционен срок от минимум 12 месеца от датата на въвеждане на
катодните станции в експлоатация от упълномощеното за целта лице,
съгласно т.3.19 на БДС 15705-83.
3. Количество - 10 броя.

30.06.2008 год.
ИЗГОТВИЛ:
/М.Стоянов/

