БТГ 24-00-2043/17.09.2010 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
модули за WAN мрежа, наричани за краткост “стока”, съгласно изисквания на
Възложителя.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката:
“Доставка на резервни модули за WAN мрежа”
Идентификационен номер на поръчката: 100-060
2. Условия и място на доставка:
DDU/DDP (Incoterms 2000) – Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД, София
1336, ж.к. „Люлин-2, бул. „Панчо Владигеров” 66.
3. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента.
4. Цена на стоката: Оферираната от Вас цена да бъде в лева без ДДС и да включва
всички разходи за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията, посочени в
настоящата покана, в т.ч.:
- стойността на стоката;
- транспортните разходи;
- всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.
5. Начин на плащане: 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни
след извършване на доставка и представяне на следните документи в Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:

- 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 или продавача за срока на
гаранционния период.
6. Гаранционни условия : Гаранционния срок на доставената стока да бъде не помалко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на доставка.
7. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
8. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите следва да се представят в срок до 17.00 часа на 30.09.2010 г. на адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД, София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66
на вниманието на отдел “Придобиване на активи”, в запечатан непрозрачен плик
лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, като подателя съобрази, че
офертата трябва да бъде заведена в деловодството на “Булгартрансгаз” ЕАД в срока,
посочен по-горе. Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от управляващия
фирмата или упълномощен от него представител.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6118 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg (рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).
Лице за контакт: Надежда Брейчева, e-mail: nbreycheva@bulgartransgaz.bg
9. Съдържание на офертите:
9.1. Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
9.2. Точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
9.3. Пълна информация по всички горепосочени условия;
9.4. Декларации по чл. 47, ал.1 и 5 от Закона за обществените поръчки;
9.5. Копие от документ за актуално състояние на фирмата (издадено не по-рано от 6
месеца от датата на представянето му);
9.6. Цена на стоката;
9.7. Друга информация по преценка на Участника.
10. Валидност на офертите: най-малко 60 (шестдесет) дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
11. Критерий за оценка на офертите: "Най-ниска цена".
12. Гаранция за изпълнение на договора:
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да 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 със срок
на валидност един (1) месец от датата на доставка на стоката.
12.2. Гаранцията за изпълнение под формата депозит на парична сума се възстановява
от Възложителя в 7 (седемдневен) срок след изтичане на едномесечен срок от
извършване на доставката и след представяне на писмено искане до отдел
“Придобиване на активи” от Изпълнителя, освен в случаите на т. 12.3.
12.3. Гаранцията може да бъде усвоена/задържана частично или напълно от
Възложителя при неизпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя.
12.4. Разходите по откриването на депозита или банковата гаранция са за сметка на
Изпълнителя, а тези по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя.
Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
Очакваме Вашите оферти.
С уважение:
Иван Дреновички
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:
№

1
2
3
4

5

6
7

Резервни модули за WAN мрежа
100-060

Описание на продуктите и услугите
IP Communications Voice/Fax мрежови
модул с два слота
Интерфейсна карта с 2 бр. E1 порта
Двупортова Voice интерфейсна карта BRI (NT и TE)
Устройство за безжичен достъп
(ACCESS POINT)
Външен Access Point/Bridge с вградена
антена
Комутатор 24 порта 10/100Mbit с IP
рутиране
Маршрутизатор с фиксирана
конфигурация с два 10/100Mbit WAN
пората

Единица
мярка
Броя
Броя
Броя

Количество

1
2
1

Броя

Задължителни
дейности от
кандидата
Доставка
Доставка
Доставка
Доставка

2
Броя

Доставка
2

Броя

1

Броя

Забележка

Доставка

Да се достави
окомплектовано с
антени и захранване
Да се достави
окомплектовано със
захранване

Доставка
2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
Позиция №1 IP Communications Voice/Fax мрежови модул с два слота:
№
Изискване
Стойност
1
Брой слотове за карти
2
2
Поддържани карти
VIC2-2FXS, VIC-4FXS/DID, VIC2-2FXO, VIC2-4FXO, VIC2-2E/M,
VIC-2DID, VIC2-2BRI-NT/TE
3
Брой гласови канали
8
4
Съвместимост
Cisco 2600XM, 2691, 2800, 3600, 3700, 3800 маршрутизатори.
5
Гаранционен срок
3г.
Позиция №2 Интерфейсна карта с 2 бр. E1 порта:
№
Изискване
1.
Брой Е1 портове
2.
Съединител
3.
Съвместимост с CISCO 1841 IOS 12.4 или по-нов
4.
Предаване на глас и данни
5.
Скорост на предаване на данните
6.
Скорост на приемане на данните
7.
Система за кодиране
8.
Индикация на състоянието
9.
Работна температура
10
Гаранционен срок

Стойност
2
RJ45
Да
Да
До 2.048Mbps
До 2.048Mbps
HDB3
По 3 светодиода на порт
0 – 40оC
3 г.

Позиция №3 Двупортова Voice интерфейсна карта - BRI (NT и TE).:
№
Изискване
Стойност
1
Брой портове
2
2
Интерфейс
ISDN-BRI
3
Съединител
RJ45
4
Съвместимост
Cisco 2600XM, 2691, 2800, 3600, 3700, 3800
маршрутизатори.
5
Гаранция
3г.

Позиция №4 Устройство за безжичен достъп (ACCESS POINT)
№
1
2
3
4
5

Изискване
Комуникационен стандарт:
Скорост
Честотен обхват
Метод на трансфер
Излъчвана мощност

Стойност
IEEE 802.11b and IEEE 802.11g
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
802.11g: Direct sequence spread spectrum (DSSS); OFDM
802.11g: CCK: 100 mW (20 dBm) 50 mW (17 dBm) 30 mW (15 dBm)
20 mW (13 dBm) 10 mW (10 dBm) 5 mW (7 dBm) 1 mW (0 dBm)

6

Над 200 метра

8
9
10

Максимално разстояние за
междусградна връзка
Максимално разстояние за
вътрешносградна инсталация
Работна температура
Антена
Сигурност

11

Протоколи за автентификация

12

Управление

13
14
15

Поддръжка на VLAN
Консумация
Захранване

16

Гаранция

7

Над 100 метра
-20 до 50°C 10, Влажност до 90 %
2.4 GHz, 2.2 dBi Dipole подвижна антена с RP-TNC конектори
• AES-CCMP encryption (WPA2) • TKIP encryption enhancements:
key hashing (per-packet keying), message integrity check (MIC) and
broadcast key rotation via Cisco TKIP or WPA TKIP • Support for
static and dynamic IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits
• 802.1X support, including Cisco LEAP, EAP-Flexible Authentication
via Secure Tunneling (EAP-FAST), Protected EAP- Generic Token
Card (PEAP-GTC), PEAP-Microsoft Challenge Authentication
Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAPv2), EAP-Transport Layer
Security (EAP-TLS), EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS), and EAPSubscriber Identity Module (EAP-SIM) to yield mutual authentication
and dynamic, per-user, per-session encryption keys (WPA and WPA2)
• MAC address and standard 802.11 authentication mechanisms
BootP, Secure Shell (SSH) Protocol, Secure HTTP (HTTPS), Trivial
File Transfer Protocol (TFTP), FTP, Telnet, console port, Simple
Network Management Protocol (SNMP) MIB I and MIB II,
CiscoWorks Resource Manager Essentials (RME), CiscoWorks
Software Image Manager (SWIM), CiscoWorks Campus Manager,
CiscoWorks CiscoView, and CiscoWorks WLSE
до 16 VLAN
6W maximum
Both Local and Inline Power Support 90 to 240 VAC ±10 percent
(power supply) 48 VDC ±10 percent
3г.

Позиция №5 Външен Access Point/Bridge с вградена антена
№
Изискване
Стойност
1
Комуникационен стандарт IEEE 802.11b or IEEE 802.11g Note: Bridge mode has enhancements to the
standard to allow longer- range bridging communications
2
Честотен обхват
412 to 2.472 GHz (ETSI)
3
Излъчвана мощност
802.11b: 100 mW (20 dBm) 50 mW (17 dBm) 30 mW (15 dBm) 20 mW (13
dBm) 10 mW (10 dBm) 5 mW (7 dBm) 1 mW (0 dBm) 802.11g: 30 mW (15
dBm) 20 mW (13 dBm) 10 mW (10 dBm) 5 mW (7 dBm) 1 mW (0 dBm)
4
Работна температура
-30º to +55ºC
5
Работа в point-to-multipoint Bridge Role Point-to-Multipoint Range: 0.25 miles (0.4 km) at 54 Mbps 1.1
конфигурация
miles (1.8 km) at 11 Mbps
6
Вградена антена
integrated directional antenna: • Vertical polarization • 13 dBi gain • 36° Eplane by 38° H-plane (3 dB beam width)
7
Сигурност
• WPA: Cisco TKIP or WPA TKIP; key hashing (per-packet keying), MIC
and broadcast key rotation • WPA2: AES (802.11i)
8
9
10

Протоколи за
автентификация
Управление
Захранване

• 802.1X support including LEAP to yield mutual authentication and
dynamic per-user, per-session encryption keys
Telnet, HTTP, FTP, Trivial FTP (TFTP), SNMP, console port
Устройствата да се доставят окомплектовани със захранващ адаптер и
Power injector

Позиция №6 Комутатор 24 порта 10/100Mbit с IP рутиране
№
Изискване
Стойност
1
Брой 10/100 портове
24 Ethernet 10/100 ports with Power over Ethernet (PoE)

5
6
7
8
9
10
11

Брой SFP слотове
Капацитет на комутиращата матрица
Производителност, брой пакети за
секунда
Flash памет
Брой MAC адреси
Максимален размер на пакета (MTU)
Брой 802.1Q VLANs
QoS
Автентификация
Управление

12
13

Сигурност
Layer3 Switching, IP Routing

14
15
16
17

Консумация
Захранване
RAM памет
Гаранция

2
3
4

2 small form-factor pluggable (SFP) ports
8.8-Gbps
>=6.6-Mpps
>=16 MB
>=12000
9018 bytes
1024
IEEE 802.1p CoS prioritization
IEEE 802.1X, TACACS, RADIUS
RMON I,II SNMPv1,v2c,v3, Cisco Network Assistant,
CiscoWorks
IEEE 802.1X
Да има възможност след upgrade на програмното осигуряване
да поддържа Layer3 рутиращ протокол: EIGRP
115W+370W PoE
100 to 240 VAC
128 MB
3г.

Позиция №7 Маршрутизатор с фиксирана конфигурация с два 10/100 WAN пората
№
Изискване
Стойност
1
Управление
CiscoWorks, CiscoWorks VPN/Security Management Solution (VMS), Cisco
IP Solution Center (ISC) Support
2
Вграден AUX порт
One-up to 115.2 kbps
3
Вградени Ethernet
Eight 10/100BASE-T fully managed switch ports with 802.1Q VLAN and
портове
802.3af PoE support
4
WAN слотове
2 ports
5
Поддръжка на безжични
802.11a и 802.11b/g
мрежи
6
Работна температура
0 - 40°C
7
Захранване
100 to 240 VAC
8
Flash памет
32 MB, max 128 MB
9
RAM памет
128 MB, max 384 MB
10
Сигурност
Integrated Hardware-Based Encryption On motherboard, DES, 3DES, AES
128, AES 192, AES 256, Cisco Easy VPN Remote and Server, Cisco IOS
Firewall, Including URL Filtering, NAC - Ensures client devices are using the
most up-to-date antivirus application and signature files and protects the
network from harmful threats by prohibiting network access if outdated
versions are used
11
Протоколи за достъп
Secure Shell (SSH) Protocol Version 2.0, Simple Network Management
Protocol (SNMP)
12
Маршрутизиращи
BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2
протоколи
13
QoS протоколи
Weighted Fair Queuing (WFQ), Class-Based WFQ (CBWFQ), Weighted
Random Early Detection (WRED), Committed Access Rate (CAR), Resource
Reservation Protocol (RSVP), Network-Based Application Recognition
(NBAR), Differentiated Services (DIFFSERV), link fragmentation and
interleaving (LFI), Low-Latency Queuing (LLQ)
14

Гаранция

3г.

ОБРАЗЕЦ
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;
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.
*

**

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 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 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. 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 лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, като се декларира
липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 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.

