БТГ-24-00-2555/12.08.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 090-119/

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки (НВМОП), “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за
доставка на манометрични термометри, наричани за краткост “стока”, която да отговаря
на приложената 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;
- разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси и др.
4.Документи, придружаващи стоката:
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срок от 1 година;
- Сертификат за произход и качество от производителя;
- Декларация за съответствие.
5. Начин на плащане: 100 % след доставка на цялото количество 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 договорените изисквания;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период.
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената техническа
спецификация. Стоката да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти
в Р. България.
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 18.08.2009 г. на факс:
+359 2/939 6458, на вниманието на отдел “Придобиване на активи”.
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, rkarushkova@bulgartransgaz.bg
8. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- цена на стоката;
- подпис и печат на Управителя на фирмата или упълномощен от него
представител.
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-119
9. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
10 . Критерий за оценка на офертите: "Най-ниска цена"
Приложение: Техническа спецификация.

С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

№

Maнометрични термометри
090-119

Описание на продуктите

1 1.1.Манометрични термометри
0- 100 Сº , с капилярна тръба L6.5м,ф 100, кл.т.1.0., за присъединяване към табло, устойчиви
на вибрации.
1.2.Манометрични термометри
0- 100 Сº , ф 100, дължина на
потопяемата част 100 мм.без
присъединителната резба , диаметър на потопяемата част ф
10 мм., присъединяване ½”, радиално изпълнение, кл.т 1.0.,
устойчиви на вибрации.
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Да бъдат придружени
със съответните сертификати за качество.

