БТГ 24-00-1385/18.05.2009
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 090-021/

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 IP
телефонни апарати, наричани за краткост «стока», които да отговарят на приложената
техническа спецификация. Поръчката има следния обхват:
1. IP телефонни апарати
2. Допълнителни захранващи адаптери за IP телефонни апарати
Забележка: Кандидатите трябва да представят оферта за целия обхват на
поръчката
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на доставка:
Франко склад – гр. София, ж.к. „Люлин-2” “Булгартрансгаз” ЕАД – Централно
управление, 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 3 години;

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;
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 26.05.2009 г. на факс:
+359 2/ 925 0063, на вниманието на „Търговски отдел”
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6118 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg (рубрика: «търгове и конкурси/обществени поръчки»).
Лице за контакт: Надежда Брейчева, e-mail: nbreycheva@bulgartransgaz.bg
8. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Друга информация по преценка на Кандидата;
- Офертите да съдържат правнообвързващ подпис и печат.
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-021
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:
1. Техническа спецификация;

С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
IP телефонни апарати
поръчката:_______________________________________________________
Идент. номер
на поръчката:

090-021

№

Описание на продуктите и
услугите

1.
2.

IP Телефонни апарати
Допълнителни захранващи адаптери
за IP телефонни апарати

Единица
мярка

Броя
Броя

Количество Задължителни
дейности от
кандидата
20
20

Забележка

доставка
доставка

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
Позиция №1 :
№
1

Изискване
Интегриран комутатор

2

Захранване

3

Поддържани протоколи

4
5

Работна температура
Дисплей

6

Освен стандартната телефонна
клавиатура да има

Стойност
Двупортов 10/100BASE-T Ethernet
комутатор и поддръжка на VLAN
1. По мрежата (РоЕ)
2. С допълнителен адаптер
Съвместимост със Cisco CallManager
Version 4.1 и по-нови.
CDP; DHCP; Skinny Client Control
Protocol (SCCP); SIP (RFC 2543); H.323;
MGCP
0 - 40°C
LCD дисплей, на който се визуализират
време и дата, името и номера на
повикващия, и различните поддържани
функции
Четири динамично променящи се
софтуерни клавиша и два програмируеми
функционални бутона. Скрол клавиш,
позволяващ бърз достъп до информацията на
дисплея. • "Меню" клавиш - осигурява на
потребителите бърз достъп до информация,
като списък на постъпилите обаждания и
настройки на телефона. -Потребителят може
да проверява пропуснати, входящи и
изходящи повиквания. -Възможност за
коригиране на тона на звънене, контраста на
дисплея и др. • Клавиш за задържане -LED
клавиш, с червена индикация, когато
потребителят е в режим задържане. •
Възможност за регулиране на звука.

7
8

Вградено високоговорящо устройство
Гаранционен срок
Позиция №2 :

Да
3 г.

№
1
2

Стойност
48 VDC трансформатор

Изискване
Адаптер
Захранващ кабел

