БТГ-24-00-2634/19.08.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно: Покана за представяне на оферта за
„Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ”
/реф. номер на поръчката: 090-118/
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание на чл. 2 ал. 1, т. 2 от НВМОП
“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на филтриращи елементи за
маслен филтър след АВГ, наричани за краткост «стока», която да отговаря на
приложените пълно описание и техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните
условия:
1. Място и условия на доставка:
DDP (Инкотермс 2000) – Структурно звено ПГХ “Чирен”, с. Чирен 3050,
област Враца, “Булгартрансгаз” ЕАД;
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 стоката;
- транспортните разходи;
- всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.
4.Документи, придружаващи стоката:
- Сертификат за качество на филтриращите елементи;
- Сертификат за произход;

5. Начин на плащане:
100 % от цената до 10 (десет) работни дни след доставка на стоката и
представяне на следните документи в Централно управление на
"Булгартрансгаз" ЕАД:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете
страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията на
договора и приложенията към него;
- сертификати за произход и качество;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период.
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложените Пълно
описание и Техническа спецификация.
7. Гаранционни условия:
Пълна
гаранция
за
безаварийна
експлоатация 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 31.08.2009 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 стоката.
Моля, посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-118

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.
Приложения:
1. Пълно описание на обекта на поръчката;
2. Техническа спецификация;
3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1
от ЗОП;
4. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5
от ЗОП.

С уважение,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

Филтриращи елементи маслен филтър след АВГ
090-118

Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на
поръчката, техническа спецификация, условията и изискванията към
изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
Газомотокомпресорните агрегати (ГМК) тип 10 ГКНАМ са основна
част от системата за нагнетяване на природен газ с цел съхранението му в
подземното хранилище. На разположение са 8 броя ГМК осигуряващи
необходимата производителност и надеждната работа на системата.
Агрегатите 10 ГКНАМ представляват двутактови бутални двигатели с
вътрешно горене, коляновият вал на които задвижва компресори за
нагнетяване на природния газ. Маслото подавано за смазване на
компресорните цилиндри се унася от природният газ и замърсява
продуктивната зона на сондажите, което води до нарушаване на нормалният
режим на работа. За предотвратяване уноса на масло към продуктивната зона
на сондажите на нагнетателната линия след въздушните охладители е
монтиран хоризонтално разположен маслен филтър производство на фирма
“REPCo” Италия.
2. Цели на поръчката:
Осигуряване на нормална работа на масления
предотвратяване на продуктивната зона на сондажите.

филтър

и

3. Изисквания за изпълнение и качество на продуктите и услугите:
3.1. Доставените филтриращи елементи трябва да бъдат нови и да
отговарят на техническите изисквания на производителя на масления филтър.
3.2. Сроковете за доставка трябва да бъдат максимално кратки.
4. Изисквания към изпълнителя:
4.1. Опит в изпълнението на подобен вид доставки.
5. Изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката:
Няма такива.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят
при изпълнение на договора:
6.1. Сертификати за качество;
ДСО-Д1
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6.2. Сертификати за произход.
7. Нормативи, стандарти и други разпоредби на които следва да
отговарят предоставените продукти и услуги при изпълнението:
Няма такива.
8. Изисквания относно правото на собственост и правата за
ползване на интелектуална собственост:
Няма такива.
9. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок:
Няма такива.
10. Изисквания за обучение на работници и служители
Възложителя свързано с ползването на обекта на поръчка:
Няма такива.

на

11. Дейности, условия и документи, които ще предостави
Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на поръчката:
Няма такива.
Приложение № 1 – Техническа спецификация
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Приложение №1
към пълното описание на обекта на поръчката
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:
№

Филтриращи елементи маслен филтър след АВГ
090-118

Описание на
продуктите и услугите

1. Филтриращи
RFG 536

елементи

Едини
ца
мярка

Колич
ество

Задължител
ни дейности
от кандидата

Забележка

Бр.

28

доставка

Масленият филтър
е производство на
REPCo S.p.A.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ:
Позиция №1: Доставка на Филтриращи елементи RFG 536
1.Изисквания:
- Носител: Фенолик стъклопластова тръба залята със смола
- Сърцевина: Въглеродна стомана
- Външно покритие: Памучна вата
- Крайна запушалка: Въглеродна стомана
- Уплътнител: Плоска гума
- Вътрешен размер: 4,18 инча/106 мм.
- Външен размер: 5,75 инча/146 мм.
- Дължина: 36 инча/914 мм.
- Среда: природен газ, неагресивна.
- Максимална работна температура: 1200 С
2.Доставката да е придружена със Сертификати за качество и произход.

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.

