БТГ 29-ОО-1722
от 12.06.2009
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 090-092/

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 20 бр. GSM телефонни апарати, наричани за краткост «стока», които да
отговарят на приложената техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на доставка:
Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД:
1336 София, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” 66
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 срок от 2 години;
5. Начин на плащане: 100 % се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни 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 доставената стока с договорените изисквания;
гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 19. 06. 2009 г.
на факс :+359 2 925 0063
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6277,
Лице за контакт: Сюхел Хайрулов
8. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Декларации по чл. 47, ал.1 и 5 от Закона за обществените поръчки;
- Точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
- Ценово предложение;
- Друга информация по преценка на кандидата.
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-092
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.
Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

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

Доставка на GSM апарати
090-092

Описание на продуктите

Количество

Задължителни
дейности, изисквани
към Кандидата

1. GSM апарати

17 броя

Доставка

Технически Характеристики
Мрежа:
GSM 850/900/1800/1900
Батерия:

Li-Ion 1020 mAh

Време на разговор:

не по-малко от 6 ч.

Време на готовност:

не по-малко от 288 ч.

Резолюция:

не по-малко от 240 x 320 пиксела

Цветове:

не по-малко от 262 k

Тип на дисплея:

TFT

Форма:

стандартна (да не е slider или отварящ се)

Тегло:

не повече от 88 гр.

Размери:

не по-големи от 47 x 108 x 15 mm

Памет:

не по-малко 30 MB

Телефонен указател:

не по-малко от 2000 номера

Слот за разширителни
карти:
Вградена камера:

Trans Flash (microSD)
не по-малко 2 MP

Видео резолюция

176 x 144 х 15 fps

Матрица на камерата:

CMOS

Възможности за:

- запис на видео/аудио;
- приемане/изпращане на SMS;
- приемане на лого на оператора през SMS;
- приемане/изпращане на МMS;
- използване на функцията подсказващо въвеждане на текст;
- изпращане на SMS на български език;
- получаване/изпращане на e-mail;
- МP3 за входящо позвъняване
- Гласово набиране
- Гласови команди
- гласови бележки;
- разговор от разстояние.

WAP:

2.0

GPRS:

Да

ИКС
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EDGE:

Да

XHTML:

Да

Bluetooth:

Да

USB:

microUSB

Mobile Java:

Да

Push-To-Talk:

Да

Вграден модем:

Да

Получаване/изпращане на
Да
e-mail
Вибрация:
Да
Наличие на:

Часовник, будилник, калкулатор, конвертор на валути,
органайзер, календар, хронометър, скрийн сейвър, MP3
плеър, радиоприемник, 3.5 мм аудиожак, 2" дисплей, външни
музикални бутони, полифонични мелодии.
Да не е заключен към конкретен оператор

Изискване:

2. GSM апарати

2 броя

Доставка

Технически Характеристики
Мрежа:
HSDPA / GSM 850/900/1800/1900
Батерия:

Li-Poll - mAh

Време на разговор:

не по-малко от 10 ч.

Време на готовност:

не по-малко от 400 ч.

Резолюция:

не по-малко от 204 х 320 пиксела

Цветове:

не по-малко от 262k

Тип на дисплея:

TFT

Форма:

слайд

Тегло:

не повече 98 гр.

Размери:
Памет:

не по големи 95 x 48 x 15 mm
не по-малко от 120 МВ

Телефонен указател:

не по-малко от 2000 номера

Слот за разширителни
карти:
Вградена камера:

Memory Stick Micro
не по-малко 3 MP

Втора камера:

Да

Матрица на камерата:

CMOS

Възможности за:

- запис на видео/аудио;
- приемане/изпращане на SMS;
- приемане на лого на оператора през SMS;
- приемане/изпращане на МMS;
- използване на функцията подсказващо въвеждане на текст;
- изпращане на SMS на български език;
- получаване/изпращане на e-mail;
- МP3 за входящо позвъняване
- видео повикване

ИКС
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- Гласово набиране
- Гласови команди
- гласови бележки;
- разговор от разстояние.
WAP:

2.0

Вграден модем:

Да

GPRS:

Да

HSCSD:

Да

EDGE:

Да

WLAN:

Wi-Fi 802.11 b/g

XHTML:

Да

GPS:

aGPS

Bluetooth:

Да A2DP

USB:

Да

Вграден модем:

Да

Получаване/изпращан
е на e-mail
Mobile Java:
Вибрация:
Наличие на:

Изискване:

3. GSM апарат

Да
Да
Да
Часовник, будилник, калкулатор, конвертор на валути,
органайзер, календар, хронометър, скрийн сейвър, 2.4" дисплей,
MP3 плеър, радиоприемник с RDS, автофокус, LED светкавица,
сензор за ориентация, карта с допълнително памет - включена в
комплекта, автоматично въртене, полифонични мелодии.
Да не е заключен към конкретен оператор

1 брой

Доставка

Технически Характеристики
Мрежа:
HSDPA / GSM 850/900/1800/1900
Батерия:

Li-Poll - mAh

Време на разговор:

не по-малко от 9 ч.

Време на готовност:

не по-малко от 380 ч.

Резолюция:

не по-малко от 240 x 320 пиксела, 2.4 инча

Цветове:

не по-малко от 262k

Тип на дисплея:

TFT

Форма:

слайд

Тегло:

не повече 136 гр.

Размери:
Памет:

не по големи от 49 x 104 x 20 mm
не по-малко от 160 МВ

Телефонен указател:

не по-малко от 1000 номера

Слот за разширителни
карти:
Вградена камера:

Memory Stick Micro
не по-малко 8 MP

Матрица на камерата:

CMOS

Възможности за:
ИКС

- запис на видео/аудио;
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- приемане/изпращане на SMS;
- приемане на лого на оператора през SMS;
- приемане/изпращане на МMS;
- използване на функцията подсказващо въвеждане на текст;
- изпращане на SMS на български език;
- получаване/изпращане на e-mail;
- МP3 за входящо позвъняване
- Гласово набиране
- Гласови команди
- гласови бележки;
- разговор от разстояние.
WAP:

2.0

Вграден модем:

Да

GPRS:

Да

HSCSD:

Да

EDGE:

Да

WLAN:

Wi-Fi 802.11 b/g

XHTML:

Да

GPS:

aGPS

Bluetooth:

Да

USB:

Да

Вграден модем:

Да

Получаване/изпращан
е на e-mail
Mobile Java:

Да
Да

Вибрация:

Да

Цвят:

Черен

Наличие на:

Изискване:

Часовник, будилник, калкулатор, конвертор на валути,
органайзер, календар, хронометър, скрийн сейвър, 2.4" дисплей,
MP3 плеър, радиоприемник с RDS, автофокус, ксенонова
светкавица, ТВ изход, сензор за ориентация, 2 GB карта включена
в комплекта, полифонични мелодии,
Да не е заключен към конкретен оператор

Изготвена от:
/Милена Йорданова/
Съгласувал:
Ръководител отдел „Комуникации”:
/Любомир Вълев/

ИКС
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Приложение 2

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;

Приложение 2

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.

Приложение 3

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.

