БТГ-24-00-429/29.02.2008 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/ реф. номер на поръчката: 80-032 /

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на
филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ, производство на фирма RepCo
S.p.A., при следните условия за изпълнение:
1. Място и условия на доставка:
DDP/DDU/ (съгласно Инкотермс-2000) – склад на «Булгартрансгаз» ЕАД в ПГХ
Чирен, с. Чирен, област Враца;
2. Срок на доставка:

Възможно най-кратък;

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:
- Сертификат за качество на филтриращите елементи;
- Сертификат за произход;
- Декларация за съответствие;
5. Начин на плащане: 100% след доставка 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;
документацията по т.4 от настоящата покана;
гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложените Пълно
описание и Техническа спецификация.

7. Гаранционни условия:
Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при
спазване на предоставените инструкции. Периодът на валидност на гаранцията следва
да се посочи в офертата, но да не бъде по-кратък 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 16.30 часа на 17.03.2008 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” №6
факс: +359 2/ 9250063,
на вниманието на „Търговски отдел”
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 93 96 415 или на
email:vruseva@bulgartransgaz.bg, Лице за контакт: Весела Русева.
9. 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: 80-032.
10. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
Очакваме Вашите оферти,
С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

Приложение №1
към пълното описание на обекта на поръчката
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:
№

Филтриращи елементи маслен филтър след АВГ
855605

Описание на
продуктите и услугите
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RFG 536
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ:
Позиция №1: Доставка на Филтриращи елементи RFG 536
1.Изисквания:
- Носител: Фенолик стъклопластова тръба залята със смола
- Сърцевина: Въглеродна стомана
- Външно покритие: Памучна вата
- Крайна запушалка: Въглеродна стомана
- Уплътнител: Плоска гума
- Вътрешен размер: 4,18 инча/106 мм.
- Външен размер: 5,75 инча/146 мм.
- Дължина: 36 инча/914 мм.
- Среда: природен газ, неагресивна.
- Максимална работна температура: 1200 С
2.Доставката да е придружена със Сертификати за качество и произход.

Изготвил,
Началник служба/ К. Ц.:
/инж. Ангел Конов/

