БТГ-24-00-3226/08.10.2009
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, въвеждане
в експлоатация на 2 бр. уреди за измерване на вредни емисии и обучение на
специалисти за работа в експлоатационни условия, съгласно заложените по-долу
технически условия.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
Идент. номер на поръчката: 090-137
1. Обект на поръчката и място за изпълнение:
1.1. Да се извърши доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. уреди
измерване на вредни емисии, съгласно техническата спецификация, неразделна част
настоящата покана. Стоката следва да бъде придружена с необходимия софтуер
прехвърляне на информацията към РС и обработка на информацията.
1.2. Изпълнителят следва да проведе обучение на специалистите
експлоатационни условия.
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1.3. Място и условия за изпълнение на доставката е DDP/DDU (съгласно
Инкотермс-2000) складова база на “Булгартрансгаз” ЕАД, Компресорна станция
“Лозенец”, с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол.
2. Цена и начин на плащане:
2.1. Оферираната 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.:
а)

стойността на стоката;

б)

транспортните разходи;

в)

всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси;

г)

разходи за калибровка и метрологичен контрол;

д)

разходи по инсталация и обучение.
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2.2. Начин на плащане:
2.2.1. Не повече от 80% - след доставка на стоката и представяне на следните
документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- сертификати за произход и качество на стоката, издадени от производителя;
- декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП);
- сертификат за калибровка и метрологичен контрол.
- техническо описание и ръководство по експлоатация на стоката.
2.2.2. Не по-малко от 20 % - след инсталация и обучение за работа в условията на
експлоатация на доставените модули и представяне на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ извършването на въвеждането в експлоатация на стоката и обучение;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период.
3. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
4. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
5. Срок за извършване на доставката на стоката след подписване на договора –
възможно най-кратък...................... ( но не-повече от 60 дни).
6. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 21.10.2009г. на факс: +359
2 9396458, на вниманието на отдел „Придобиване на активи”.
Офертите постъпили след определения краен срок не се приемат и не се допускат
до разглеждане.
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 64 15, Лице за
контакт: Весела Русева – специалист в отдел „Придобиване на активи”.
7. Съдържание на офертите:
-

Подробно описание на предлаганата от Вас стока;

- Ценово предложение, подписано от представляващия/те фирмата, съгласно
актуалното състояние на участника;
-

Копие на документ за актуално състояние на фирмата;
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-

Точен адрес и лице за кореспонденция.

Приложение: техническа спецификация
Очакваме Вашите оферти,
С уважение,
Иван Дреновички
Изпълнителен директор
на “Булгартрансгаз” ЕАД

