БТГ 24-00-3654/12.11.2009
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 15 бр.
метални стелажи, наричани за краткост «стока», съгласно приложената техническа
спецификация на Възложителя.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
"Доставка на 15 броя метални стелажи"
Идентификационен номер на поръчката: 090 – 130
2. Условия и място на доставка:
DDP (Incoterms 2000) – Североизточен експлоатационен район Вълчи дол, с.
Брестак, община Вълчи дол 9280, област Варна.
3. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента.
4. Цена на стоката: Оферираната от Вас цена да бъде в лева 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;
5.Документи, придружаващи стоката:
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя или продавача за срока на
гаранционния период.
6. Начин на плащане: 100 % от цената се заплаща в срок до 7 работни дни след
извършване на доставка и представяне на следните документи в Централно управление
на "Булгартрансгаз" ЕАД:
- оригинална фактура за дължимата сума;

- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя или продавача за срока
на гаранционния период.
7. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
8. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите следва да се представят в срок до 17.00 часа на 24. 11. 2009 г. на
факс: +359 2/ 939 64 58,
на вниманието на отдел „Придобиване на активи”
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6118 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg (рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).
Лице за контакт: Надежда Брейчева, e-mail: nbreycheva@bulgartransgaz.bg
9. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- цена на стоката;
- друга информация по преценка на Кандидата.
10. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
11. Критерий за оценка на офертите: "Най-ниска цена".
Приложения:
1. Техническа спецификация.
Очакваме Вашите оферти.
С уважение:

Иван Дреновички
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на 15 бр. стелажи за складови помещения в КС Вълчи дол

Технически изисквания:
1. Товароносимост на рафта – 250 кг.
2. Брой рафтове – 4 бр.
3. Рамери
- височина – 2200 мм.
- широчина – 1200 мм.
- дълбочина – 800 мм.
4. Конструкция: сглобяема, платовете да са оребрени, колоните да са с пети.
5. Боя: прахово боядисани или с поцинковани елементи.
Място на доставка:
с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна.
Максимална товароносимост на стелажа – 1000 кг.
Допускат се отклонения от размерите до +/- 10 %.

