БТГ-24-00-1819/19.06.2009
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 090-098/

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 на
косачки и храсторез, наричани за краткост «стока», които да отговарят на приложената
техническа спецификация.
Вашaтa оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на доставка:
DDP (съгласно Инкотермс-2000) – склад на «Булгартрансгаз» ЕАД в с. Яна,
община Кремиковци, гр. София;
2. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента;
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;
4.Документи, придружаващи стоката:
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за минимален срок от 1
година;
- Сертификат за произход и качество от производителя;
- Техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката;
- Инструкция за екплоатация на български език;
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5. Начин на плащане: 100 % след доставка на цялото количество и представяне
на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставенотото оборудване с договорените
изисквания;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
- сертификат за произход и качество от производителя;
- техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката;
- инструкция за екплоатация на български език;
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 16.00 часа на 26.06.2009 г. на следния
факс номер: 02/ 925 00 63 - на вниманието на „Търговски отдел”.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6294,
Лице за контакт: Кирил Велков
8. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- сертификат за произход и качество от производителя;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-098.
9. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
10. Вашите оферти ще се оценяват на база предложена в офертата най-ниска цена
за обекта на поръчката.
Приложение: Техническа спецификация.

С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор
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ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката : Доставка на косачки и храсторез
Идентификационен номер:
090-098
№

Описание на продуктите и
услугите

Единица
мярка

Количество Задължителни
дейности от
кандидата

Тракторна сенокосачка
Роторна, бензинова,
4 тактова - 17 к.с
Метално шаси с кош
Работна ширина - 1м

брой

1

Доставка

2

Самоходна косачка за трева
Ротацоинна, бензинова - 6 к.с.
Работна ширина - 50 до 60 см
Метално шаси
За не много равен терен
Професионална за целодневно
косене

брой

3

Доставка

3

Косачка за трева
Метално шаси
Бензинова 6 к.с.
Работна ширина 70см
Самоход
С кош със странично изхвърляне
Регулируема скорост на
задвижване
Регулиране на височината на
косене
Моторен храсторез дисков
Мощност 1,1 к.с.
Тегло до 5,5кг
Обща дължина 1,7м
Комплект с предпазни очила и
колан за окачване

брой

1

Доставка

брой

1

Доставка

1
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