Рег. № БТГ 24-00-1755/15.06.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
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
резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води”, съгласно
техническа спецификация на Възложителя.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
„Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води”
Идент. номер на поръчката: 090-071
2. Обект на поръчката: Доставка на резервни части за пречиствателна станция за
битово-отпадни води, необходими за замяна на амортизирани части в станцията за битовоотпадни води в КС „Кардам”2.
Доставката да се извърши в пълно съответствие с приложената Техническа
спецификация.
3. Място и условия на доставка: DDP /Инкотермс 2000/ франко КС "КАРДАМ"2
– землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич.
Чуждестранните фирми могат да оферират доставката на стоката при франкировка
DDU, като в офертата си трябва да посочат цената на стоката, разходите за опаковка и
транспорт до мястото на доставка.
4. Цена: 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, опаковка и др.
5. Начин на плащане – 100% след доставка 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;
- Сертификат за произход и качество от производителя на изделията;
- Декларация за съответствие на оборудването;

-

Инструкция за експлоатация;

Допуска се авансово плащане /не повече от 50%/, обезпечено с банкова гаранция.
Текстът на гаранцията и срокът й на валидност се съгласуват предварително с
Възложителя. Банковата гаранция следва да е издадена от местна банка или от клон на
чуждестранна банка, регистриран в България.
7. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
8. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
9. Срок за доставка – възможно най-кратък.
10. 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-малко от 1 година от датата на приемане на стоката
от Купувача.
11. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 25.06.2009 г., лично, чрез
препоръчана поща или по куриер на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление;
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3,
Бул. „Панчо Владигеров” No 66
Факс: +359 2/ 9250063,
Офертата се представя 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.
Върху плика участникът посочва следните означения: «Оферта», име на Участника,
наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 63 92, Лице за
контакт: Фани Рогачева – специалист в отдел „Търговски”.
12. Съдържание на офертите:
-

Данни за лицето, което прави предложението:

Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за
търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията, ако участникът е българско
юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е чуждестранно лице се
представя документ за регистрация съобразно националното му законодателство.
Удостоверението за актуално състояние следва да бъде издадено не по-рано от 6 /шест/
месеца преди датата на представяне на офертата;
- Подробно описание на предлаганите продукти;
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Ценово предложение;
- Срок на валидност на офертата;
- Срок на доставка;

-

Точен адрес и лице за кореспонденция.

13. 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.

Приложение: Техническа спецификация

Очакваме Вашите оферти,

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

