Рег. № БТГ 24-00-3868/14.12.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за: „Доставка на
филтри за разходомери”, наричани за краткост „стока”, съгласно техническа
спецификация на Възложителя.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на филтри за разходомери”
Идент. номер на поръчката: 090-160
2. Място и условия на доставка: DDP (съгласно Инкотермс-2000) – Северозападен
експлоатационен район „Вълчи Дол”, землището на Община Вълчи дол, област
Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово.
3. 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.
4. Документи, придружаващи стоката:
- Сертификат за качество;
- Декларация за съответствие.
5. 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;
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- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- Сертификат за качество;
- Декларация за съответствие.
6. Критерии за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
7. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване
на офертите.
8. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента (но не повече от 90
дни).
9. Гаранционни условия - Периодът на валидност на гаранцията следва да се посочи в
офертата, но да бъде не по-малко от 12 месеца от датата на приемане на стоката от
Купувача.
10. Срок и начин за представяне на офертите:
Офертите следва да се представят в срок до 17:00 часа на 05.01.2010г., на следния
факс номер: 02/939 64 58.
На вниманието на отдел «Придобиване на активи»
Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/939 63 92 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg /рубрика: „Процедури и търгове/Обществени поръчки”/
Лице за контакти: Фани Рогачева – специалист в отдел „Придобиване на активи”
11. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Копие на документ за актуално състояние на фирмата;
- Ценово предложение;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.
- Подпис и печат на офертата от управителя или упълномощено от него лице;
Приложение: Техническа спецификация

С уважение:

Иван Дреновички
Изпълнителен Директор
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