БТГ-24-00-2670/26.08.2009
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЕСОВАНИ

ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
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
на регулатори”, разпределени в две обособени позиции, съгласно техническа
спецификация на Възложителя.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
“Доставка на регулатори”
І-ва обособена позиция – Регулатор за налягане DN 40 ANSI 600
ІІ-ра обособена позиция – Регулатор за налягане DN 25/50
Идент. номер на поръчката: 090-125
2. Обект на поръчката и място за изпълнение на доставката.
2.1. Да се извърши доставка на регулатори, съгласно техническата
спецификация, неразделна част от настоящата покана. Стоката, предмет на тази
доставка трябва:
-

да отговаря на действащите европейски норми за качество на отделните
продукти;
да притежават всички необходими документи и маркировка, съгласно ЗТИП;

2.2. Място и условия за изпълнение на доставката е DDP (съгласно Инкотермс2000) складова база на “Булгартрансгаз” ЕАД, село Яна, община Кремиковци,
област София.
3. Изисквания към участника/изпълнителя на поръчката.
Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от
Закона за обществените поръчки, като се попълват декларации по образец.
4. Цена и начин на плащане:
4.1. 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)

всички необходими документи и маркировка, съгласно ЗТИП;

г)

транспортните разходи;

д)

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

4.2. Начин на плащане – 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни
след извършване на доставката на стоката и представяне на следните документи в
Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
а) оригинална фактура за дължимата стойност;
б) протокол от проведени изпитания;
в) декларация за съответствие, съгласно чл. 22 от Закона за техническите
изисквания към продуктите
г)
приемно-предавателен
протокол
за
доставка
на
стоката,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията на договора и
приложенията към него;
д) сертификати за произход и качество на стоката и вложените материали,
издадени от производителя.
5. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
6. Гаранция за изпълнение на договора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да 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.
7. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
8. Срок за извършване на доставката на стоката след подписване на
договора – възможно най-кратък...................... ( но не-повече от 60 дни).
9. Срок и място за представяне на офертите:
Оферти могат да се представят за една или за двете обособени позиции в срок
до 17 часа на 09.09.2009г., в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба на адреса на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София,
1336, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66, Централно управление на
“Булгартрансгаз” ЕАД.
Върху плика участникът посочва следните означения: «Оферта», име на
Участника, наименованието и идентификационен номер на поръчката, адрес и лице
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Офертите постъпили след определения краен срок не се приемат и незабавно се
връщат за сметка на подателя.
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 64 15, Лице
за контакт: Весела Русева – специалист в отдел „Търговски”.
10. Съдържание на офертите:
-

Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
Документи удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 по-горе;
Копие на документ за акуално състояние на фирмата;
Ценово предложение;
Точен адрес и лице за кореспонденция.

Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Техническа спецификация
Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 47, ал.1 от ЗОП
Образец на Декларация за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП

Очакваме Вашите оферти,
С уважение,
Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор
на “Булгартрансгаз” ЕАД

Приложение №1
към пълното описание на обекта на поръчката

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:

Доставка на регулатор за налягане

Идент. номер на обявлението:

090-125

Обособена позиция №1 Регулатори на налягане DN 40 ANSI 600
№
1

Описание на продуктите и услугите
Регулатор за налягане DN40 ANSI 600
Аксиален с пилотно управление, с вграден
отсекател,
взривозащитно, искробезопасно изпълнение.
Настройки на отсекател 7.2 bar превишение и 4.8
bar
Снижение. Точност на сработване ±5 % или
по-малко. С краен изключвател за положението
на отсекателя (релеен контакт).
Работна среда - природен газ
Пропускателна способност 5 000 нм3/час
Налягане на входа: 22 до 54 bar
Налягане на изхода: 6 bar
Присъединяване: чрез фланци ANSI 600 на вход
и изход.
Температура на околната среда: - 20C до + 50 С
Температура на газа: -10 C до + 30 С
Фланцов, комплектован с контрафланци,
уплътнителни подложки и скрепителни
елементи. Комплект със съответния брой
импулсни линии от неръждаема стомана с
дължина L=1,5 m всяка заедно с необходимия
брой фитинги и тройници за тях също от
неръждаема стомана.

Единица
мярка

К-во

бр

Задължителни
дейности от кандидата

Забележка

4 Доставка

Обособена позиция №2 Регулатор на налягане DN 25/50 ANSI 600
№
1

Описание на продуктите и услугите
Регулатор за налягане DN25/50
(вход/изход) ANSI 600, взривозащитно,
искробезопасно изпълнение.
Управление с газ-пилот в диапазона от 2 до 10
bar.
Работна среда - природен газ
Коефициент на разхода KG = 125 (м3/час)
Разход > 100нм3/час.
Диаметър на седлото на клапана 12 мм
Налягане на входа: - до 80 bar
Налягане на изход: 4 bar (± 1 Bar възможност за
регулиране)
Работна среда – природен газ
Температура на околната среда: - 20 C до + 50 С
Температура на газа: -10 C до + 30С
Монтажно включване: на фланци
Вход/изход DN 25/50 RF/RF ANSI 600,
Монтажна дължина 218 мм

Единица
мярка
бр

К-во

Задължителни
дейности от кандидата

1 Доставка

Забележка
Регулаторът е
предназначен за
захранване на горивен
газ на КС - Кардам 2. В
момента е монтиран
регулатор RMG 200.

