БТГ-24-00-3616/10.11.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно: Покана за представяне на оферта за
„Доставка на материали и оборудване за оптична свързаност”
/реф. номер на поръчката: 090-141/
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание на чл. 2 ал. 1, т. 2 от НВМОП
“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на материали и оборудване за
оптична свързаност, наричани за краткост «стока», която да отговаря на
приложената Техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Места и условия на доставка
1.1. По позиции от № 1 до № 5 от Техническата спецификация: DDP
(Инкотермс 2000) – Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД, София
1336, бул. “Панчо Владигеров” № 66;
1.2. По позиции от № 6 до № 12 от Техническата спецификация: DDP
(Инкотермс 2000) – Експлоатационен район югозападен “Ихтиман”, гр.
Ихтиман 2050;
2. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента;
3. 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 стоките и услугите;
- транспортните разходи;
- всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.
4.Документи, придружаващи стоката:
- Декларация за съответствие;
- Сертификат за произход;

5. Начин на плащане:
100 % от цената до 10 (десет) работни дни след изпълнение на видовете
дейности от Техническата спецификация и представяне на следните документи в
Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателни протоколи, подписани от представители на двете
страни, удостоверяващи съответствието на доставените стоки с изискванията на
договора и приложенията към него и извършен монтаж по съответните позиции;
- сертификат за произход и декларация за съотвествие;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
- протокол от измерванията по позиция № 12 от Техническата
спецификация.
6. Технически параметри
Техническа спецификация.

и

изисквания:

Съгласно

приложената

Пълна гаранция за безаварийна експлоатация
7. Гаранционни условия:
при спазване на предоставените инструкции. Периодът на валидност на гаранцията
следва да се посочи в офертата, но да бъде не по-кратък от 1 (една) 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 17.00 часа на 23.11.2009 г. на
следния адрес: “Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление, София, 1336, ж.к.
„Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66 в запечатан непрозрачен плик лично от
участника или от упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или чрез куриер, като подателят съобрази, че офертата
трябва да бъде заведена в деловодството на “Булгартрансгаз” ЕАД в срока, посочен
по-горе. Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от управляващия
фирмата или упълномощен от него представител.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6110 и на
адрес: www.bulgartransgaz.bg (Рубрика: «процедури и търгове/обществени
поръчки»).
Лице за контакт: Ралица Карушкова, email: rkarushkova@bulgartransgaz.bg
9. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- копие от документ за актуално състояние на фирмата;
- декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
- цена на стоките и услугите;
- срок на валидност на офертата;
- срок на доставка.
Моля, посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-141

10. Валидност на офертите:
Най-малко 30 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.
11. Критерий за оценка на офертите:
Вашите оферти ще се оценяват на база предложена в офертата «найниска цена» за изпълнение на обекта на поръчката.
12. Гаранция за изпълнение на договора:
Участникът, избран за Изпълнител, при подписване на договора трябва
представи документ за внесена гаранция за изпълнение 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.

ЗОП;
ЗОП.

Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от
3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от

С уважение,
ИВАН ДРЕНОВИЧКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
Материали и оборудване за оптична
поръчката:
свързаност
Идент. номер на
поръчката:
№

Описание на продуктите и
услугите

1.

090-141
Единица
мярка

Количество

Задължителни
дейности от
кандидата

Медия конвертор 20 км

Броя

30

Доставка

2.

Оптични пач корди SC/PC –
SC/PC – 2м

Броя

60

Доставка

3.

Оптичен кабел 12 влакна

метри

2000

Доставка

4.

Оптичен разпределител за 12
влакна

Броя

22

Доставка

5.

Комуникационен шкаф

Броя

10

Доставка

6.

Комплект оптичен разпределител
(ODF), 19” за 24 бр. E2000/APC,
окомплектован за развиване на
12 бр. влакна.

Броя

1

Доставка и
монтаж

7.

Оптични пачкорди Е2000/АРС –
SC/PC - 2м.

Броя

8

Доставка

8.

Маншон за защита на заварките

Броя

16

Доставка

9.

Медия конвертор CS-110 Series
Media Converters Standalone Type
– 120 км.

Броя

2

Доставка

10.

Медия конвертор CS-110 Series
Media Converters Standalone Type
– 30 км.

Броя

2

Доставка

11.

Монтаж/демонтаж на
съединителна муфа, въвеждане
на трети ОК и заварка на 4 OF в
т.ч. доставка и монтаж
термофитен маншон за трети

Броя

1

Монтаж /
демонтаж

Забележка
Мястото на доставка е
ЦУ на „Булгартрансгаз”
ЕАД
Мястото на доставка е
ЦУ на „Булгартрансгаз”
ЕАД
Мястото на доставка е
ЦУ на „Булгартрансгаз”
ЕАД
Мястото на доставка е
ЦУ на „Булгартрансгаз”
ЕАД
Мястото на доставка е
ЦУ на „Булгартрансгаз”
ЕАД
Мястото на доставка и
монтаж е ГИС Росен в
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050
Мястото на доставка е
склад на
„Булгартрансгаз” ЕАД в
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050
Мястото на доставка е
склад на
„Булгартрансгаз” ЕАД в
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050
Мястото на доставка е
склад на
„Булгартрансгаз” ЕАД в
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050
Мястото на доставка е
склад на
„Булгартрансгаз” ЕАД в
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050
Мястото на монтаж е
ГИС Росен в
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050

кабел.
12.

Измерване на оптична кабелна
линия 12 OF за 2 дължини на
вълната и изготвяне на
измерителен протокол

1

Броя

Измерване

Мястото на измерване е
между ГИС Росен и
експлоатационен район
Югозапад „Ихтиман”,
гр. Ихтиман 2050

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ
Позиция №1 :
№

Изискване

Стойност

1

Осигуряване на оптична свързаност по 2
оптични влакна – ITU G652 – разстояние

20 км

2

Поддържани стандарти за комуникация

IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3, 100Base-TX и 100Base-FX

3

Светодиодна индикация за състоянието,
включваща:

4

Захранване, включено в комплекта

1 Получен сигнал на оптичния вход
2 Пълен дуплекс/полу дуплекс по оптика
3 Осъществена оптична свързаност
4 Захранване
5 Липса на приемане в отдалечената страна
6 Пълен дуплекс/полу дуплекс по етернет
7 Осъществена свързаност по етернет
8 Скорост на комуникация 10/100Mbps
90-240V / 50-60Hz

5

Инструкция за експлоатация и
техническо описание

Да

6

оптични интерфейси

SC/PC

7

Работна температура

0 – 70оC

8

Да поддържа следните режими на
комуникация, избираеми с
превключватели

9

Гаранционен срок

1. Буфериране и предаване
2. Предаване след буфериране на началото
3. Директно препредаване
4. Директно препредаване с автоматична смяна
1 г.

Позиция №2 :
№
Изискване

Стойност

1

Дължина

2м

2.

Съединители

SC/PC - SC/PC

Позиция №3 :
№
Изискване

Стойност

1

Тип на кабела

За външно и вътрешно полагане

2.

Брой влакна

12

3.

Характеристики на кабела

Диелектрична конструкция, междините в кабела да са
запълнени със сух водоблокиращ елемент, външната
обвивка да е от негорим и не поддържащ горенето

материал (LSZH)
4.

Тип на влакната

Едномодови, за използване при дължина на вълната 1310
nm и 1550 nm в съответствие с препоръка на ITU G.652.D
(Zero Water Peak).

Позиция №4 :
№
Изискване

Стойност

1

Тип на оптичния разпределител

За монтаж в 19” комуникационен шкаф

2.

Брой съединители

12

3.

Характеристики на оптичния
разпределител

Височина 1U, мястото на оптичното съединение между
pigtails и patchcords да е на предния панел,

4.

Вид на съединителите

SC/PC (SM 9/125µm) и необходимите адаптери.

5.

Окомплектовка

Всички необходими крепежни материали, комплекти за
закрепване на оптичния кабел, комплекти за въвеждане на
pachcords, 12 броя pigtails, комплекти за сплайс касети,
термофитни тръбички за защита на заварките и инструкция
за монтаж.

Позиция №5 :
№
Изискване

Стойност

1

Тип на телекомуникационния шкаф

19” за стенен монтаж

2.

Размери

600/600 височина 18U

3.

Окомплектовка

19” тава 1U с дълбочина 30см. - 2 броя
19” разклонител – 1U - 6 гнезда със светлинна индикация 1 брой
Комплект скоба и болт за закрепване на ODF-а и тавите –
12 броя

Позиция № 9
№
Изискване

Стойност

1

Осигуряване на оптична свързаност по 2
оптични влакна – ITU G652 – разстояние

120 км

2

Поддържани стандарти за комуникация

IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3, 100Base-TX и 100Base-FX

3

Захранване, включено в комплекта

90-240V / 50-60Hz

4

Инструкция за експлоатация и
техническо описание

Да

5

оптични интерфейси

SC/PC

6

Работна температура

0 – 70оC

7

Гаранционен срок

1 г.

Позиция № 10
№
Изискване

Стойност

1

30 км

Осигуряване на оптична свързаност по 2
оптични влакна – ITU G652 – разстояние

2

Поддържани стандарти за комуникация

IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3, 100Base-TX и 100Base-FX

3

Захранване, включено в комплекта

90-240V / 50-60Hz

4

Инструкция за експлоатация и
техническо описание

Да

5

оптични интерфейси

SC/PC

6

Работна температура

0 – 70оC

7

Гаранционен срок

1 г.

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;

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.
*

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.

