БТГ 24-00-2033/16.09.2010 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 (НВМОП), “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за извършване
на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в
отпадъчни газове и шум.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1.Предмет на поръчката:
“Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг”, обособени в 2
(две) позиции, както следва:
1.1. Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии
на вредни вещества в отпадъчни газове;
1.2. Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на шум .
Идентификационен № 100-056
Забележка: Кандидатите могат да представят оферти, както за целия обхват на
поръчката, така и за всяка от позициите поотделно.
2. Място на изпълнение на услугата:
2.1. По първа обособена позиция:
2.1.1. КС “ПРОВАДИЯ” - землище на с. Кривня, община Провадия, област Варна;
2.1.2. КС “КАРДАМ” - землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич;
2.1.3. Северозападен експлоатационен район “Вълчи дол” - землището на община Вълчи
дол, област Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово;
2.1.4. КС “СТРАНДЖА” - землище на с. Горска поляна, община Болярово, област
Ямбол;
2.1.5. КС “ЛОЗЕНЕЦ” - землище на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол;
2.1.6. КС “Полски Сеновец” – с. Полски Сеновец, община Полски тръмбеш, област
Велико Търново;
2.1.7. АГРС Русе1 - гр. Русе, област Русенска, пощ. код 7000, р-н Русофили;
2.1.8. АГРС Русе2 - гр. Русе, област Русенска, пощ. код 7000, р-н Русофили.

2.2. По втора обособена позиция:
2.2.1. КС "ПРОВАДИЯ" - землище на с. Кривня, община Провадия, област Варна;
2.2.2. КС "КАРДАМ" - землището на с. Йовково, с. Кардам 9530, общ. Генерал Тошево,
област Добрич, ПК 3.
3. Срок на изпълнение:
До 1 (една) година след датата на подписване на договора.
4. Изисквания към участниците и изпълнението на поръчката:
4.1. Участниците да притежават валиден сертификат за акредитация за извършване на
този вид дейност, копие от който се прилага при представяне на офертата.
4.2. Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществени
поръчки (попълват се декларации по образец).
4.3. За втора обособена позиция:
4.3.1. Измерванията да се проведат по границите на производствената площадка и в
мястото на въздействие.
4.3.2. Собствените периодични измервания и доклада с резултатите от тях да бъдат
направени в съответствие със следните разпоредби:
- чл. 6 от НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението,
(ДВ, бр. 58 от 18.07.2006г.);
- чл. 18,чл.19 и чл.23 от НАРЕДБА № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната
система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на
шум в околната среда, (ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г.).
4.3.3. Докладът от измерванията задължително следва да съдържа точни данни за:
• общата звукова мощност на площадката;
• нивата на звуково налягане в определени точки и по оградата на площадката;
• нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.
Забележка: Изискванията по т. 4.1. и 4.2 се отнася и за двете обособени позиции.
5. Цена на услугата:
Оферираната от Вас цена да бъде в лева, без ДДС, и да включва:
5.1. По първа обособена позиция:
Цена на измерване за една пробоотборна точка по всеки един от показателите - SOx,
CO, NOx и обща цена на услугата по същите показатели за изброените по-долу
пробоотборни точки:
5.1.1. КС “ПРОВАДИЯ” – 4 (четири) бр. газотурбинни компресорни агрегата (ГТКА) и
2 (два) бр. водогрейни котли (ВК);
5.1.2. КС “КАРДАМ” – 9 (девет) бр. ГТКА и 2(два) бр. ВК;
5.1.3. Северозападен експлоатационен район “Вълчи дол” – 3 (три) бр. ВК;

5.1.4. КС “СТРАНДЖА” – 4 (четири) бр. ГТКА и 2 (два) бр. ВК;
5.1.5. КС “ЛОЗЕНЕЦ” – 7 (седем) бр. ГТКС и 1 (един) бр. ВК;
5.1.6. КС “Полски Сеновец” – 2 (два) бр. ВК;
5.1.7. АГРС Русе1 – 1 (един) бр. ВК;
5.1.8. АГРС Русе2 – 3 (три) бр. ВК.
5.2. По втора обособена позиция:
Цената да бъде в лева, без ДДС, и да включва цена за измерване на шум по всеки един
от показателите:
- обща звукова мощност на площадката;
- нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката (цената да
бъде посочена за една точка);
- нивата на звуково налягане в мястото на въздействие за КС Провадия и КС Кардам.
6. Начин на плащане:
100% (сто процента) от стойността за извършените измервания за съответната
компресорна станция (КС) се заплаща след извършване на услугата в срок до 10 (десет)
работни дни при представяне на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;
- протокол и доклад с резултатите от направените измерванията.
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите следва да се подaдат в срок до 17.00 часа на 21.09.2010 г. в деловодството на
“Булгартрансгаз” ЕАД 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.
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
8. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас услуга;
- Точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
- Декларации по чл. 47, ал.1 и 5 от Закона за обществените поръчки;
- Копие от документ за актуално състояние на фирмата (издадено не по-рано от 6
(шест) месеца преди датата на представянето му);
- Ценово предложение;
- Друга информация по преценка на Кандидата.
9. Валидност на офертите:
Най-малко 60 (шестдесет) дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.
10. Критерий за оценка на офертите:
"Най-ниска цена".

11. Гаранция за изпълнение на договора:
Избраният Изпълнител 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% (пет процента) от стойността на
договора по следната банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в:
“УниКредит Булбанк” АД – Централа, гр. София,
SWIFT (BIC): UNCRBGSF,
IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01 - (банкова сметка) в лева;
или
б) банкова гаранция за сума в лева в размер на 5% (пет процента) от стойността на
договора със срок на валидност – срокът на договора. Гаранцията трябва да бъде
безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от
претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банкатагарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от
задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.
Разходите по откриване на депозита или банковата гаранция, както и тези по
евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
Очакваме Вашите оферти.
С уважение:
Иван Дреновички
Изпълнителен Директор

ОБРАЗЕЦ М

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;

ОБРАЗЕЦ М

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.
*

ﾎ ﾁ ﾐ ﾀ ﾇﾅ ﾖ

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.

