БТГ 24-00-3324/15.10.2009Г.
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 Абонаментно
поддържане на кухненско и хладилно оборудване за срок от две години, съгласно
приложената техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Наименование на услугата:
"Абонаментно поддържане на кухненско и хладилно оборудване за срок от
две години " с идентификационен номер: 090-145.
2. Място и условия за извършване на услугата:
DDP (съгласно Инкотермс-2000) – Централно Управление /ЦУ/ на
"Булгартрансгаз" ЕАД – с адрес: гр. София, ж.к. “Люлин-2”, бул.”Панчо Владигеров” №
66;
3. Срок за извършване на услугата: две години след подписване на договор;
4. Цена: Оферираната от Вас цена да бъде в лева без ДДС и да включва:
 всички разходи за извършване на абонаментната поддръжка за един месец,
съгласно приложената техническа спецификация и изискванията посочени
в настоящата покана;
 единични цени за поддръжка на отделните уреди, съгласно приложената
техническа спецификация и изискванията посочени в настоящата покана;
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5.Начин на плащане:
 до 5 число на съответния месец се заплаща месечната абонаментна такса за
предходния след представяне на следните документи в Централно управление на
"Булгартрансгаз" ЕАД:
• оригинална фактура за дължимата сума;
• протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ
извършването на месечната поддръжка;
6. Изисквания към Изпълнителя:
 да отстранява откритите при прегледите повреди в срок до 2 (два) работни дни
от констатирането им.
 да се явява за отстраняване на възникнали повреди на уредите в същия
работен ден, ако заявката за повреда е подадена до 9,30 часа, в противен
случай - най-късно до 10,00 часа на следващия работен ден.
 да извършва проверка на уредите един път месечно, като отразява
извършеното в специален дневник.
 да оказва техническа помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негово искане при
бракуване на абонаментните машини.
 да осигурява отстраняването на възникналите повреди в обслужваните уреди,
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само цената на подменените части.
 да извършва сервизното обслужване на оборудването, предмет на договора,
само чрез квалифицирани специалисти, по възможност обучени от фирмитепроизводители.
 да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинални консумативи и резервни части
срещу заплащане.
 да спазва пропускателния режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 да не разгласява факти и обстоятелства за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
които са му станали известни във връзка с изпълнението на абонаментната
поддръжка.
7. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената техническа
спецификация.
8. Срок и място за представяне на оферти:
Офертите следва да се представят в срок до 16.00 часа на 23.10.2009 г. на
следния факс номер : +359 2/ 939 6458, на вниманието на отдел „Придобиване на
активи”.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6294 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg (рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).
Лице за контакт: Кирил Велков, e-mail: kvelkov@bulgartransgaz.bg.
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9. Съдържание на офертите:
 подробно описание на предлаганата от Вас услуга;
 точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
 подпис и печат от управителя или от упълномощено от него лице (в този
случай се представя пълномощно);
 удостоверение за актуално състояние със срок на валидност 6 месеца;
 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".

Приложение: Техническа спецификация;
Очакваме Вашите оферти,

С уважение,

Иван Дреновички
Изпълнителен Директор
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Техническа спецификация на уреди в
Хранителен Комплекс на Централно Управление
на "Булгартрансгаз" ЕАД
1. Либхер-охладител за напитки – 2 бр.
2. Кафемелачка “Бразилия” – 1 бр.
3. Кафе машина “Бразилия нова ” – 1 бр.
4. Охладител “ШХСД” – 1 бр.
5. Миялна машина за чаши “Дерби” – 1 бр.
6. Хладилна витрина “Модулин” – 1 бр.
7. Хладилен шкаф “Модулин” – 1 бр.
8. Конвектомат “Бертос” – 1 бр.
9. Фритюрник “Бертос” – 1 бр.
10. Фритюрник “Силко” – 1 бр.
11. Ел.скара чугун “Бертос” – 1 бр.
12. Хладилник “Климат” – 1 бр.
13. Вертикален Фризер “Горение” – 1 бр.
14. Хладилник “ЗИЛ” – 1 бр.
15. Колбасорезачка “RGV” – 1 бр.
16. Хладилна камера “Ривоколд” – 1 бр.
17. Торго – 3 бр.
18. Фризер “Уиърпул” – 2 бр.
19. Фризер “Мраз” – 1 бр.
20. Ел.скара с реотани – 1 бр.
21. Печка “Пауталия” с 2 фурни – 1 бр.
22. Ледогенератор “Скотсмян” – 1 бр.

