БТГ-24-00-1301/12.05.2009
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
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 резервни части за
контролер, производство на фирма “Stahl”, съгласно заложените по-долу технически условия.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
„Доставка на резервни части за контролер, производство на фирма “Stahl”
Идент. номер на поръчката: 090-048
2. Обект на поръчката и място за изпълнение на доставката.
2.1. Да се извърши доставка на резервни части за контролер, производство на фирма
“Stahl”, съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящата покана. Стоката
следва да бъде придружена с необходимия софтуер за настройка и диагностика на модулите.
2.2. Място и условия за изпълнение на доставката е DDP/DDU (съгласно Инкотермс-2000)
складова база на “Булгартрансгаз” ЕАД, Компресорна станция “Кардам – 2”, с. Йовково, община
Кардам, област Варна.
3. Цена и начин на плащане:
3.1. Оферираната 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.:
а)

стойността на стоката;

б)

транспортните разходи;

в)

всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.

3.2. Начин на плащане – 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след
извършване на доставката на стоката и представяне на следните документи в Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
а)

оригинална фактура за дължимата стойност;
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б)
приемно-предавателен
протокол
за
доставка
на
стоката,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията на техническата
спецификация;
в) сертификати за произход и качество на стоката, издадени от производителя;
г) декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите
(ЗТИП);
д) АТЕХ сертификат.
е) техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката.
4. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
5. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на
офертите.
6. Срок за извършване на доставката на стоката след подписване на договора –
възможно най-кратък...................... ( но не-повече от 60 дни).
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 25.05.2009г. на факс: +359
2/ 9250063, на вниманието на „Търговски отдел”.
Офертите постъпили след определения краен срок не се приемат и не се допускат до
разглеждане.
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 64 15, Лице за контакт:
Весела Русева – специалист в отдел „Търговски”.
10. Съдържание на офертите:
-

Подробно описание на предлаганата от Вас стока;

- Ценово предложение, подписано от представляващия/те фирмата, съгласно актуалното
състояние на участника;
-

Копие на документ за актуално състояние на фирмата;

-

Точен адрес и лице за кореспонденция.

Приложение: техническа спецификация
Очакваме Вашите оферти,

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

Приложение №1
към пълното описание на обекта на поръчката

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:

Доставка на резервни части за контролер, производство на фирма
"Stahl".

Идент. номер на обявлението:
№

090-048

Описание на продуктите и услугите

Единица
мярка

К-во

Задължителни
дейности от кандидата

1

Блок Аналогови входове
1.
Тип на модула : Блок Аналогов вход /AI/
Stahl AIM 08 , 9460/12-08-11
2. Брой канали /входове/ - 8
3. Тип на вх. аналогов сигнал - 4..20mА, 0..20
mA
4. Тип на свързване - -2, -3, -4 проводна
схема
5. Галванично изолирани входове
6. Контрол на входовете за отворена верига и
верига на късо съединение.
7. Резолюция на преобразуване на вх.сигнал 12/15бита
8. Време за преобразуване на АЦП – 20ms
9. Макс. входно съпротивление - 14 Ohm /за
4-ри проводна връзка/
10. Раб. температура на окол. среда -20º до
+65 º С
11. Сертифициран по ATEX 2184
12. Тип на Ex защита - Ееx ib(ia) IIC / IIBT4

бр

1 Доставка

2

Блок Цифрови входове
1. Тип на модула : Блок Цифрови входове
Stahl DIM 16 , 9470/ 22-16-11
2. Брой канали /входове/ - 16
3. Тип на входовете - поддръжка на вход
релеен контакт, опто-контакт,
вход за включване на “Namur” проксимитор
4. Галванично изолирани входове
5. Контрол на входовете за отворена верига и
верига на късо съединение.
6. Работа на мин. два входа като броячи или
честотни входове до 20kHz
7. Време за преобразуване на - 1 ms
8. Вх.напрежение - 7,8 V
9. Минимален ток за състояние “включено” 2,1mA
10. Мaксимален ток за състояние “изключено”
- 1,2mA
11. Входно съпротивление - 1 kOhm
12. Възможност за монтаж/демонтаж под
захранващо напрежение
13. Раб. температура на окол. среда -20º
до +65 º С
14. Сертифициран по ATEX 2184
15 . Тип на Ex защита - Ееx ib(ia) IIC / IIBT4

бр

1 Доставка

Забележка

№
3

Описание на продуктите и услугите
Блок аналогови входове за измерване на
температура
1. Тип на модула : Блок температурни входове
Stahl ТIM R 08 , 9480/ 12-08-11
2. Брой канали /входове/ - 8
3. Тип на входовете - поддръжка на входове за
термосъпротивления
до 10кОhm / PT100, NI100/
4. Тип на свързване - -2, -3, -4 проводна
схема
5. Галванично изолирани входове
6. Контрол на входовете за отворена верига и
верига на късо съединение
7. Резолюция на преобразуване на вх.сигнал 0,1º С
8.
Време за преобразуване на осем канала 780ms
9.
Възможност за монтаж/демонтаж под
захранващо напрежение

Единица
мярка
бр

К-во

Задължителни
дейности от кандидата

1 Доставка

Общи изисквания към продуктите и дейностите
Програмно осигуряване - CD с необходимия софтуер за настройка и
диагностика на модулите. Поддържана операционна система - Windows 2000, Windows-XP

Забележка

