БТГ-24-00-1365/16.05.2009 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 090-066/

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
подгреватели на природен газ, 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:
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 (но неповече от 60 дни).
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 (една)година.
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5. Начин на плащане: 100% след доставка на цялото количество и представяне
на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- Приемо-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 качество на изделието и сертификати на вложените материали.
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
7. Срок и място за представяне на офертите: Офертите следва да са под
формата на писмени предложения, съгласно чл.2а, ал.3, т.1 от НВМОП и се
представят в запечатан непрозрачен плик на следния адрес:
1336 гр. София, ж.к. Люлин 2, бул.”Панчо Владигеров” № 66,
Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД
Офертите могат да се представят в срок до 16.00 часа на 28. 05. 2009 г.
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;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- подпис и печат от управителя на фирмата или от упълномощено от него лице.
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 090-066
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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I
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:

топлообменници

№ Описание на продуктите и услугите

К-во Задължителни дейности от
кандидата

Единица
мярка

1 Подгревател на газ DN150 PN64 с мощност 115 kW, с
топлоносител гореща вода 90/70 grad С; входния и
изходният щуцер на топлоносителя да са с диаметър
DN2" и да са в равнината на фланците на газа,
окомплектован с предпазно-изхвърлящ клапан и
автоматичен обезвъздушител на водния контур и
дренажни кранове на газовия контур, както и
контрафланци за тръба Ф159, уплътнителни подложки и
скрепит. елементи. Подгревателят да е на крака с
разстояние от оста на газа до кота терен - 800мм;
дължината между фланците на газа да е Lmax=800mm.

бр

1 Доставка

2 Подгревател на газ DN4" ANSI 600 с мощност 140 kW, с
топлоносител гореща вода 90/70 grad С; изходният
щуцер на топлоносителя завъртян на 45 grad С по
часовниковата стрелка и на двата подгревателя,
окомплектован с предпазно-изхвърлящ клапан и
автоматичен обезвъздушител на водния контур и
дренажни кранове на газовия контур, както и
контрафланци, уплътнителни подложки и скрепит.
елементи. Подгревателят да е на крака с разстояние от
оста на газа до кота терен - 800мм; дължината между
фланците на газа да е Lmax=800mm.

бр

2 Доставка

3

Подгревател за газ Q=24kW, вертикален тип, на фланци
вход и изход газ DN80 PN63, вход и изход топлоносител
DN50 PN16, с предпазен клапан на топлоносителя,
обезвъздушител и дренажни кранчета, комплект с
контрафланци, уплътнителни подложки и скрепителни
елементи

бр

2

Доставка

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
доставка на топлообменници

/

1

Описание

Мярка

Подгревател за газ Q=24kW, вертикален тип, на фланци
вход и изход газ DN80 PN63, вход и изход топлоносител
DN50 PN16, с предпазен клапан на топлоносителя,
обезвъздушител и дренажни кранчета, комплект с
контрафланци, уплътнителни подложки и скрепителни
елементи

бр

Кво
2

Разпределение
ЕРС
Страшимирово реконструкция и
ремонт

