БТГ-24-00-3193 ОТ 06.10.2009
ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки, “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за Доставка и
монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на
измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битовофекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции
на "Булгартрансгаз" ЕАД, наричани за краткост «стока», които да отговарят на
приложената техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на доставка и монтаж:
• DDP (съгласно Инкотермс-2000) – Компресорна станция (КС) "Ихтиман" с. Стамболово, общ.Ихтиман, обл.Софийска;
• DDP (съгласно Инкотермс-2000) – КС "Петрич" - с. Рупите, община
Петрич, обл. Благоевград;
• DDP (съгласно Инкотермс-2000) – КС "Лозенец" - с. Лозенец, община
Стралджа, обл. Ямбол;
• DDP (съгласно Инкотермс-2000) – КС "Странджа" - с. Горска поляна,
община „ Болярово", обл. Ямбол;
• DDP (съгласно Инкотермс-2000) – КС "Провадия" - землището на с.
Кривня, гр. Провадия,общ. Провадия, обл. Варненска;
2. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента (но не
повече от 45 дни);
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3. Цена на стоката: 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;
- разходи по монтажа и пускането в експлоатация;
4.Документи, придружаващи стоката:
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за минимален срок от 1
година;
- Инструкция за експлоатация на български език.
5. Начин на плащане: 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни
след извършване на доставката и монтажа 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;
- констативен протокол от Възложителя за извършен монтаж на доставената
стока;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
- инструкция за експлоатация на български език.
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената техническа
спецификация.
7. Валидност на офертите – най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
8. Срок и място за представяне на офертите: Оферти се приемат за
посочените по т.1 места на доставка на «стоката» и следва да са под формата на
писмени предложения, съгласно чл.2а, ал.3, т.1 от НВМОП и се представят в
запечатан, непрозрачен плик на следния адрес:
гр. София, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66, Централно управление
на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 21.10.2009 г.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6294.
Лице за контакт: Кирил Велков
9. Изисквания към участника/изпълнителя на поръчката.
- участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за
обществените поръчки
и
подписва декларации /Приложение №1 и
Приложение № 2/ към настоящата документация;
- да притежава опит при извършване на подобен вид доставки и монтаж;
- да има необходимия
опит и да може да извършва гаранционен и
извънгаранционен ремонт на предложената стока както и доставка на части за
нейната поддръжка при евентуална повреда;
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- да предложи обучение на персонала на Възложителя за работа със стоката в
условията на експлоатация.

10. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- представената оферта следва да бъде подписана и подпечатана от управителя
на фирмата или от упълномощено от него лице /в този случай се представя
пълномощно/;
- удостоверение за актуално състояние със срок на валидност 6 месеца.
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-138
11. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
12. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
Приложения: 1. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
2. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП;
3. Техническа спецификация.

С уважение:
Иван Дреновички
Изпълнителен Директор
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:

Идент. номер
на поръчката:

Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани
измервателни устройства за извършване на измерване
на
обема
на
заустваните
отпадъчни
води
(производствени, битово-фекални и дъждовни) на
производствените площадки на компресорните станции
на "Булгартрансгаз" ЕАД
090 – 138

1. Цели на поръчката
Осигуряване на сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема
на заустваните отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) на
производствените площадки на компресорните станции на „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Съществуващо състояние:
Съгласно чл. 117 от действащия в Р. България Закон за опазване на околната среда
изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации за
категориите промишлени дейности по Приложение № 4, се разрешават след издаването на
комплексно разрешително. Съгласно чл. 120 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за
издаване на комплексни разрешителни на шест от компресорните станции на 06.01.2009г.
влязоха в сила комплексни разрешителни. Според залегнало в Комплексните
разрешителни условие е необходимо обема на заустваните отпадъчни води (производствени,
битово-фкални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на
„Булгартрансгаз” ЕАД да бъде измерван посредством сертифицирани измервателни
устройства. Освен това според чл. 194а, ал.1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от
2006г.) „Отнетият при водовземането обем вода или обемът на отпадъчните води се
измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания сертифицирани
измервателни устройства”.
3. Данни за експлоатационните площадки:
■ Компресорна станция (КС) "Ихтиман" - с. Стамболово,
общ.Ихтиман, обл.Софийска с действащо комплексно разрешително № 366-НО/2008 г.
Заустването на смесен поток от отпадни води - производствени и дъждовни води от
площадката се извършва в Сухо дере приемник II категория .
През 1990 г. е изградена извънплощадкова канализация на КС Ихтиман от бетонови тръби
с ф 500 mm и провежда Q ср.= 286 l/s. (максимално по проект). Количеството на
заустените дъждовни и прозводствени води варира от сезона и от количеството на
падналите валежи, но като цяло е минимално.
Прогнозното количество на дъждовните води е около - 9 -10 m3 / h .
Дебита, посочен по-горе Q ср.= 286 l/s е максимален и включва и производствени и
дъждовни води.
Норма за количество на заустваните отпадъчни води по КР:
Qср. ден – 16 m3/d
Qср. год. – 1100 m3/y

■ КС "Петрич" - с. Рупите, община Петрич, обл. Благоевград с
действащо комплексно разрешително № 369-НО/2008 г.;
Заустването на смесен поток от отпадни води – производствени, битово-фекални и
дъждовни води от площадката се извършва в Сухо дере приемник II категория .
Количеството на заустените производствени води е изключително минимално.
Количеството на заустените дъждовни води варира от сезона и от количеството на
падналите валежи, но като цяло също е минимално.
На територията на КС Петрич, количествата на заустените отпадъчни води – смесен поток,
през бетонова тръба с Ф = 400 mm, са от 3 – 5 м 3 / ден.
Прогнозното количество на дъждовните води е около - 9 -10 m3 / h .
Норми по КР КС Петрич:
Qср. ден – 32,7 m3/d
Qср. год. – 2750 m3/y
■ КС "Лозенец" - с. Лозенец, община Стралджа, обл. Ямбол;
Заустването на смесен поток от отпадни води – производствени, битово-фекални и
дъждовни води от площадката се извършва в Сухо дере приемник II категория по
бетонова канализационна тръба с диаметър - Ø 500
Qср. ден – 23,20 m3/d /по КР/
Qср. – 0,27 l/s /по КР/ или Qср. – 0,1 l/s до 20 l/s
■ КС "Странджа" - с. Горска поляна, община „ Болярово", обл. Ямбол
Заустването на смесен поток от отпадни води – производствени, битово-фекални и
дъждовни води от площадката се извършва в Сухо дере приемник II категория по
бетонова канализационна тръба с диаметър на канализационната тръба- Ø 500
Qср. ден – 20,30 m3/d /по КР/
Qср. – 0,24 l/s /по КР/ или Qср. – 0,1 l/s до 20 l/s
■

КС "Провадия" - землището на с. Кривня, гр. Провадия,общ.
Провадия, обл. Варненска

Заустването на смесен поток от отпадни води – производствени, битово-фекални и дъждовни
води от площадката се извършва в Сухо дере приемник II категория по бетонова
канализационна тръба с диаметър Ø 600 с дебит на водите от пречиствателна станция 5,3 l/s
за около 15 минути на денонощие. /по реално засечени данни /, от автомивка –при работа на
автомивката 1 l/s, дъждовни води-максимално водно количество по проект – 261.86 l/s,
скорост 2.09 м/сек.
4. Основни изисквания към оборудването.
4.1 Да има възможност да отчита смесения поток в диапазона от 0.0 до заложените
максимални водни количества в рамките на 5% грешка.
4.2. Предлаганият прибор и оборудването към него трябва да бъдат нови,
неупотребявани и в пълна комплектация с компоненти с доказан произход.
4.3. Да бъде предложено обучение на персонала на Възложителя за работа с
прибора в условията на експлоатация.
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4.4 Оборудването трябва да отговаря на действащите в Р. България нормативни
документи в областта на опазване на околната среда и всички други касаещи този тип
сертифицирани измервателни уреди.
5. Изисквания към изпълнителя.
5.1 Да притежава опит при извършване на подобен вид доставки и монтаж.
5.2 Гаранционният срок на оборудването не трябва да бъде по-малък от 12 месеца
от датата на въвеждането му в експлоатация.
5.3 Да има необходимия опит и да може да извършва гаранционен и
извънгаранционен ремонт на предложеното оборудване както и доставка на части за
неговата поддръжка при евентуална повреда.
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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.
*

ﾎ ﾁ ﾐ ﾀ ﾇﾅ ﾖ

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.

