БТГ 24-00-3921/23.12.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за: „Доставка на
уплътнителни смазки и кранов очистител”, съгласно изисквания на Възложителя.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на уплътнителни смазки и кранов
очистител”. Поръчката има следния обхват:
1.1. „Уплътнителна смазка Томфлон САГ-230 или еквивалентна”;
1.2. „Уплътнителна смазка Ball Valve Sealant #50/50, на фирма „Sealweld” Канада или еквивалентна”;
1.3. Кранов очистител Valve Cleaner Plus на фирма „Sealweld” - Канада или
еквивалентен”.
Забележка: Кандидатите могат да представят оферти, както за целия
обхват на поръчката, така и за всеки от видовете поотделно.
Идент. номер на поръчката: 090-166
2. Обект на поръчката: Да се извърши доставка на уплътнителни смазки и кранов
очистител в пълно съответствие с приложените към поканата Технически
спецификации.
3. Място и условия на доставка: DDP (съгласно Инкотермс-2000) – склад на
«Булгартрансгаз» ЕАД в с. Яна, община Кремиковци, гр. София.
4. Изисквания към участника/изпълнителя на поръчката: Следва да отговаря на
изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки /попълват се
декларации по образец/.
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5. Цена: 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.
6. Начин на плащане – 100 % от цената се заплаща в срок до 10 дни след извършване
на доставката и представяне на следните документи в ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД,
ж.к. „Люлин”-2, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените
изисквания;
- Сертификат за произход и качество;
- Декларация за съответствие;
- Инструкция за безопасна експлоатация;
- Инструкция за съхранение;
7. Критерии за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
8. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване
на офертите.
9. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента.
10. Гаранционни условия - Гаранционен срок не по-малък от 2 /две/ години от датата
на доставка.
11. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 20.01.2010г., лично, чрез
препоръчана поща или по куриер 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,
На вниманието на отдел «Придобиване на активи»
Лице за контакти: Фани Рогачева – специалист в отдел „Придобиване на активи” –

тел.: 939 63 92,

12. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганите от Вас продукти;
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Документи удостоверяващи обстоятелствата по т. 4 по-горе;
- Копие на документ за акуално състояние на фирмата;
- Ценово предложение;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.
2

- Подпис и печат на офертата от управителя или упълномощено от него лице;
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба на адреса посочен в т 11.
Върху плика участникът посочва следните означения: «Оферта», име на Участника,
наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-166
13. Гаранция за изпълнение на договора:
Участникът избран за изпълнител при подписване на договора трябва да
представи документ за внесена гаранция за обезпечаване на изпълнението на
задълженията си по него, в една от следните форми:
а) депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора по следната
банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД - Централа,
SWIFT (BIC): UNCRBGSF банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357
01 или
б) банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора, със срок на
валидност 1 /един/ месец след изтичане на гаранционния срок на доставената стока.
Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:
Приложение № 1

Технически спецификации – 3 бр.

Приложение № 2

Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.
47, ал.1 от ЗОП
Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.
47, ал.5 от ЗОП

Приложение № 3

С уважение:

Иван Дреновички
Изпълнителен Директор
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

Доставка на уплътнителна смазка Томфлон САГ-230 или
еквивалентна

№

Описание на продуктите и услугите

1.

1.1 За ликвидиране на течове от газ
на сферични и пробкови кранове,
възникващи в процеса на
експлоатация на магистрални и
транзитни газопроводи,
компресорни и разпределителни
станции.
1.2 за смазване на триещите се
повърхности на седла и шпиндели.

2.

Качествени показатели на
уплътнителна смазка Томфлон
САГ-230 съгласно (ТУ 0254-01512435252-04), са отразени в
Приложение №1

ДСО-УД1
cv:1;

Едини
ца
мярка

Количе
ство

[Kg]

300

Задължителни дейности от
кандидата

1. Опаковки:
Уплътнителната смазка да
бъде в опаковки за
безпроблемно директно
приложение, под формата на
„Stick” или „Cartridge”, с
обем то 10 или 15 унции(1
унция=28,3 гр.).При
предоставяне под формата
на „Cartridge”, да е с
диаметър ≤1,1/2 цола.
Транспортната опаковка ще
е предмет на договаряне.
2. Предоставяне на
съпроводителна
документация
2.1 сертификат за произход
2.2 съответствие по БДС
или други международни
стандарти, като CEN, DIN,
ISO, ASTM, видът и
методът на тестване;
2.3 да е съпроводена от
инструкция за безопасна
експлоатация;
2.4 инструкция за
съхранение;

стр. 1 от 3

З
а
б
е
л
е
ж
к
а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
Технически изисквания за уплътнителна смазка по методи и норми в съответствие с
БДС:
Метод на изпитване
№

Показател

Норми

БДС, ISO

1.

Външен вид

Еднородна
смес

2.

Пенетрация, 0,1 мм, при25°С, в
граници

130÷280

3.

Колоидна стабилност,отделено
масло,%, не повече от

4.

Температура на прокапване, в °С,
не по-ниска от

5.
6.

Вода не-повече от
Общи механични примеси

отсъствие
отсъствие

ISO 37331
БДС 9018:1984

7.

Корозия върху метали, 3h, при
100°С
Определяне на противозадиращите
свойства с четирисъчмена машина
9.1 критично натоварване в [N]

издържа

БДС 5747:1984

9.2 натоварване на заваряване [N]

>3800

8.

9.

Определяне границата на якост при
Т=50°С, [N/m2]
10. Срок на съхранение, години

10

180

визуално
БДС ISO 2137:1999
БДС 6733:1991
БДС ISO 2176:2001

БДС 13963:1977
>1300
>300

БДС12287:1974

Min 2

2. Експлоатационни изисквания към уплътнителна смазка.
• незабавно да отстранява течове на газ, при аварийни ситуации или ремонтнотехническо обслужване ;
•
•
•
•
•
•
•

да проявява нужната работоспособност при минимални разходни норми;
уплътнителните, антикорозионните и антифрикционни свойства да се базират
на процентовото съдържание(точно упоменато) на ултрадисперсен сгъстител
PTFE (политетрафлоретилен);
смазката да притежава продължително смазочно действие;
много добра адхезия към повърхностите;
да не съдържа вода и да проявява висока водоустойчивост;
практически да не коксува при продължителен контакт с природен газ;
да притежава срок на годност по-голям от 2год.;

ДСО-УД1
cv:1;
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да е съвместима с различни пластмаси и еластомери и термопластични
материали;
да отговаря на минималните изисквания, за работен температурен диапазон на
газовата арматура от минус 40°С до плюс 120°С,при налягане до 10 Мра;
да е екологично безопасна и биоразграждаща се, без съдържание на олово, цинк
и други опасни компоненти;
да е съвместима с работа на пневмо-хидравлично устройство, с максимално
налягане на инжектиране до 10000 psi. (703кг/см2);
да не е взривоопасна.

ДСО-УД1
cv:1;
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

№

1.

Доставка на уплътнителна смазка Ball Valve Sealant #50/50,
на фирма „Sealweld”- Канада или еквивалентна

Описание на продуктите и услугите

1.Предназначение на
уплътнителна смазка :
1.1 За ликвидиране на течове от
газ на сферични и пробкови
кранове, възникващи в процеса на
експлоатация на магистрални и
транзитни газопроводи,
компресорни и разпределителни
станции.
1.2 за смазване на триещите се
повърхности на седла и шпиндели.

Един
ица
мярк
а

Количе
ство

[Kg]

70

Задължителни дейности от
кандидата

1. Опаковки:
Уплътнителната смазка
да бъде в опаковки за
безпроблемно директно
приложение, под формата
на „Cartridge”, с обем от 15
унции (1 унция=28,3 гр.),
Part № - S-VS-SGC.
Транспортна опаковка:
12 броя в кутия.
2.Да предостави
съпроводителна
документация, а имено:
2.1 сертификат за
произход и качество
2.2 съответствие по БДС
или други международни
стандарти, като CEN, DIN,
ISO, ASTM, видът и
методът на тестване;
2.3 да е съпроводена от
инструкция за безопасна
експлоатация;
2.4 инструкция за
съхранение;
2.5 дата на производство и
срок на годност .

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
ДСО-УД1
cv:1;
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1. Технически изисквания за уплътнителна смазка по методи и норми приети от БДС:
Метод на изпитване
№

Показател

Норми

БДС, ISO

1.

Външен вид

Еднородна
смес

2.

Пенетрация, 0,1 мм, при25°С, в
граници

130÷250

3.

Колоидна стабилност, отделено
масло,%, не повече от

4.

Температура на прокапване, в °С, не
по-ниска от

5.
6.

Вода не-повече от
Общи механични примеси

отсъствие
отсъствие

ISO 37331
БДС 9018:1984

7.

Корозия върху метали, 3h, при
100°С
Определяне на противозадиращите
свойства с четирисъчмена машина
9.1 Критично натоварване [N]

издържа

БДС 5747:1984

9.2 Натоварване на заваряване [N]

>3800

8.

Определяне границата на якост при
Т=50°С, [N/m2]
10. Срок на съхранение, години
9.

10
180

визуално
БДС ISO 2137:1999
БДС 6733:1991
БДС ISO 2176:2001

БДС 13963:1977
>1300
>300

БДС12287:1974

Min 2

2. Експлоатационни изисквания към уплътнителна смазка.
• незабавно да отстранява течове на газ, при аварийни ситуации или ремонтнотехническо обслужване, чрез уплътняване на дефекти с дълбочина ≥ 0,7 мм.;
• да запазва уплътнителните си характеристики при повече от един цикъл на
отваряне/затваряне;
• да проявява нужната работоспособност при минимални разходни норми;
• уплътнителните, антикорозионните и антифрикционни свойства да се базират
на процентовото съдържание(≥50% на ултрадисперсен сгъстител PTFE
(политетрафлоретилен);
• смазката да притежава продължително смазочно действие;
• много добра адхезия към повърхностите;
• да не съдържа вода и да проявява висока водоустойчивост;
• практически да не променя физико-химичните си характеристики, при
продължителен контакт с природен газ;
• да притежава срок на годност по-голям от 2год.,от датата на доставката;
• да е съвместима с различни пластмаси и еластомери и термопластични
материали;
ДСО-УД1
cv:1;
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да отговаря на минималните изисквания, за работен температурен диапазон на
газовата арматура от минус 40°С до плюс 120°С,при налягане до 10 Мра;
да е екологично безопасна и биоразграждаща се, без съдържание на олово, цинк
и други опасни компоненти;
да е съвместима с работа на пневмо-хидравлично устройство, с максимално
налягане на инжектиране до 10000 psi. (703кг/см2);
да не е взривоопасна.

3. Качествени показатели на уплътнителна смазка Ball Valve Sealant #50/50 :
Базисно масло
цвят
Точка на прокапване
структура
налягане
Пенетрация по ASTM
Компактност
Устойчивост на разтворители
Специални добавки
Диаметър на частиците
Състав
Работен диапазон

ДСО-УД1
cv:1;

синтетично
зелен
отсъства
клей
10000 Psi
195-215
отлична
отлична
PTFE
микродисперсни
полутечен
От -29°С÷232°С
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на
поръчката:

Доставка на кранов очистител Valve Cleaner Plus на фирма
„Sealweld”-Канада или еквивалентен

Идент. номер
на поръчката:

№

1.

Описание на продуктите и услугите

1. Предназначение на кранов
очистител Valve Cleaner Plus: за
премахване на уплътнителна
смазка, чрез промиване с
разтворител, на основата на
полусинтетични смазочни масла.
На промиване подлежат:
тръбопроводната инсталация
за инжектиране на
уплътнителна смазка;
• възлите за създаване на
херметичност.
Качественото промиване на
крановата арматура е предпоставка,
за добро последващо уплътняване, с
нова смазка.
•

ДСО-УД1
cv:1;

Едини
ца
мярка

Количе
ство

[Kg]

70

Задължителни дейности от
кандидата

1. Опаковки:
Очистителят да бъде в
опаковки за безпроблемно
директно приложение, под
формата на „Cartridge”, от
14 унции (1 унция=28,3
гр.), Part № - S-VCP-SGC,
по12 броя в кутия.
2. Да предостави следната
съпроводителна
документация:
2.1 сертификат за
произход;
2.2 съответствие по БДС
или други международни
стандарти, като CEN, DIN,
ISO, ASTM, видът и
методът на тестване;
2.3 да е съпроводена от
инструкция за безопасна
експлоатация;
2.4 инструкция за
съхранение;
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
1. Експлоатационни изисквания към кранов очистител:
• бързо разграждане на съществуващата (стара) уплътнителната смазка, при
минимални разходни норми;
• да не уврежда уплътненията от еластомери и термопластични материали;
• да не е взривоопасен.
• да е съвместима с работа на пневмо-хидравлично устройство, с максимално
налягане на инжектиране до 10000 psi. (703 кг/см2);
• да е екологично безопасен и биоразграждащ се, без съдържание опасни за
здравето компоненти;
• да е широко спектърен очистител, подходящ за отстраняването на
минерални,синтетични и силиконови уплътнителни смазки;
• срок на годност, не по-малко от две години от датата на доставката.
2. Технически характеристики на кранов очистител Valve Cleaner Plus.
Технически характеристики
Базово смазочно вещество
Полусинтетично
Цвят
Черен
Точка на роса
+235°С
Структура
Течна пастообразна
Налягане
10000 Psi
Пенетрация по ASTM
270÷320
Компактност (пресуемост)
Диспергиращо вещество
Устойчивост към разтворители
Отсъстват данни
Специални добавки
Дисолфид на молибдена
Състав
Полутечен
Работен температурен диапазон
От - 40°С÷240°С

ДСО-УД1
cv:1;
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната __________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________

(съгласно

пояснение

**

от

декларацията)

на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

___________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)

Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от
Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния
кодекс;
д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния
кодекс.
2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото
(вярното се подчертава)
представлявам, не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представлявам, не е в
(вярното се подчертава)
производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;

ОБРАЗЕЦ

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
___________________ г.

Декларатор:

Забележка:
В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това
обстоятелство в настоящата декларация.
**
Лицата
с
право
да
управляват
и
представляват
участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата
декларация.
***
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и
в превод.
*

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с лична
карта

№

________________________,

___________________

с

ЕГН

_________________________

издадена

на

______________________

____________________________,
(съгласно

пояснение

*

в

от

качеството

ми

декларацията)

от
на
на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

____________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена поръчка с

(вярното се подчертава)
обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от
обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Като член на управителен орган, съответно член на контролен орган или
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
с___________________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
___________________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:

(подпис)

Забележка:
* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените
поръчки се попълва от всички членове на управителни и контролни органи на участника, в
това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист
или търговски пълномощник, като се декларира липсата или наличието на съответните
обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна
длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл.
21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
.
**
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

