БТГ-24-00-1937/02.09.2010 г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА
ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане
малки обществени поръчки (НВМОП) “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за
Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на
оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта), наричани за краткост
“стока”, които да отговарят на приложената Техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Наименование на поръчката:
"Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на
оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)”, идент. № 100-055.
2. Място и условия на доставка:
DDP (Инкотермс 2000) – Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД, София
1336, 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 стоките;
- транспортните разходи;
- всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.
5. Документи, придружаващи стоката:
- Инструкция за експлоатация на български език;
- Сертификат за качество от производител;
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период (не по-малко от 3 години).
6. Начин на плащане:

100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след 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 изискванията на договора и
приложенията към него;
- Сертификат за качество от производителя и инструкция за експлоатация на
български език;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период (не по-малко от 3 години).
7. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената Техническа
спецификация.
8. Гаранционни условия: Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при
спазване на предоставените инструкции. Периодът на валидност на гаранцията
следва да се посочи в офертата, но да бъде не по-кратък от 3 (три) години от датата
на приемане на стоката от Купувача.
9. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 15.09.2010 г. на следния
адрес: “Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление, София, 1336, ж.к. „Люлин2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66 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 подателят 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 6110 и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg (Рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).
Лице за контакт: Ралица Карушкова, email: rkarushkova@bulgartransgaz.bg
10. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- копие от документ за актуално състояние на фирмата със срок на валидност 6
месеца;
- декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
- цена на стоката;
- срок на валидност на офертата;
- срок на доставка.
Моля, посочете нашия реф. номер на поръчката: 100-055
11. Валидност на офертите:

Най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.
12. Критерий за оценка на офертите:
Вашите оферти ще се оценяват на база следния критерий «най-ниска цена» .
13. Гаранция за изпълнение на договора:
Участникът, избран за Изпълнител, при подписване на договора трябва 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.
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.
С уважение,
ИВАН ДРЕНОВИЧКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Техническа спецификация
Наименование на
поръчката:
Идент. Номер
на поръчката:

Материали и инструменти за аварийно възстановяване
на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)
№ 100-055

Обобщен списък за един комплект материали и инструменти
Номер

Наименование

Изисквания

Количество

1

Куфар
с
инструменти и
материали за
механично
сплайсване на
оптични
влакна.

Съдържание и параметри на куфара:
- Инструмент за подготовка на оптични влакна (комбиниран за
почистване на изолационните и защитни слоеве на влакното).
- Ножица за кевларени влакна
- Течност за почистване на оптични влакна
- Кърпички за почистване на оптични влакна (lint free)
- Нож за срязване на оптично влакно
- Инструмент за механично сплайсване
- Чанта/Куфар за съхранение на инструментите и материалите
- Консумативи за сплайс – 60 бр.
- Консумативи за сплайс с холдер – 12 бр.
- Тегло на окомплектована чанта/куфар - < 2 кг.
- Инструментите да могат да се ползват без електро-захранване
- Инструментът за подготовка на оптични влакна да има възможност
за почистване на защитни слоеве с диаметри - 3мм; 0,9мм; 0,250мм
- Уредът за сплайсване да издържа на падане от височина 1 метър
(без да е поставен в защитна чанта/калъф/куфар)
- Уредът за сплайсване да работи с влакна 0,250мм, 0,9мм или
комбинация от тях.
- Средно затихване на сплайс < 0,1dB;
- Загуби от отражение на сплайса < - 60dB
- гаранция на заварката > 30 години;
- Издръжливост на опън на сплайса > 13N
- Работен температурен диапазон на сплайса от -40° до 80° C

1 бр.

2

Оптична муфа

Съдържание и параметри на муфата:
- Муфата трябва да е с вграден органайзер за оптичните влакна, със
сплайс касети с холдери за заварки и с аксесоари за монтаж и
фиксиране на оптичните кабели и влакна;
- Конструкцията на муфата трябва да позволява многократен монтаж
и демонтаж, без да са необходими допълнителни материали,
консумативи и части;
- Конструкцията на муфата трябва да позволява многократен монтаж
и демонтаж на входящи/изходящи оптични кабели, без да е
необходимо да се влагат допълнителни материали и консумативи,
както и да не се нараняват/повреждат/амортизират оптичните
кабели;
- Монтажът и въвода на оптичните кабели в муфата трябва да е
напълно механичен и не трябва да използва термосвиваеми
технологии за въвода и уплътнение на кабелите в муфата;
- Капацитет на муфата - 48 оптични влакна /сплайса/
- 1 овален порт с диаметър (5мм-20мм); 2 кръгли порта с диаметър
(5мм-18мм)
- Степен на защита IP68; повече от 450 milibar (flash test)

4 бр.

- Устойчивост на удар - повече от 18 joule
3

Студено
свиваем
маншон

Параметри на маншона:
- Разтегливост - над 500%
- Размери - дължина от 35 до 40см;
- Работен температурен диапазон на сплайса от -50° до 50°C
- За кабели с диаметър от 10 до 15 mm
- Резистивност към масла, киселини, основи, UV лъчи, негорим

10 бр.

4

Ролка с
бандажна
лента за
ремонт на
оптични
кабели

Параметри на лентата:
- Произведена на основа на фибростъкло, формираща здраво,
твърдо, негъвкаво защитно покритие, залепено за обвивката на
кабела;
- Устойчива на висока температура, влага, киселини, основи,
петролни съединения, слънчева светлина;
- Лентата при употреба да не изисква ползване на електричество,
топлина и допълнителни химикали и лепила;
- Залепване към пластмаса, полиетилен, олово;
- Време за инсталация – до 30 минути;
- Размери – ширина 100мм, дължина от 4м до 5м;

10 бр.

5

Ролка с лента
за
телекомуника
ционни
приложения

Параметри на лентата:
- Дебелина > 0,2мм
- Размери – ширина 19мм, дължина 20м;
- Коефициент на удължение при разтягане - 250%
- IEC Type съобразно IEC 60454-3-1 - Type 7
- Сила на разтягане (N/10mm) - 35 N
- Работна температура от -18°C до 90°C
- Самогасяща се
- Устойчива на влага, химикали, UV лъчи

10 бр.

6

Ролка
със
самовулканизираща се
лента

Параметри на лентата:
- Дебелина - 0.76мм;
- Размери – ширина 19мм, дължина 9м;
- Коефициент на удължение при разтягане - 1000%;
- Сила на разтягане (N/10mm) - 14 N;
- Работна температура - до 90°C;
- Устойчива на влага, бензин , масла, греси

5 бр.

7

Ролка
с
комбинирана
лента

Параметри на лентата:
- Състои се от два слоя – външен винилен слой и вътрешен слой
на основата на гума и каучук
- Дебелина – 1,18мм
- Размери – ширина 101мм, дължина 3м;
- Устойчива на влага, киселини, основи, UV лъчи

5 бр.

8

Електронен
маркер
за
телекомуника
ционно
приложение

Параметри на маркера:
- Маркерът да е с пасивна антена, без вътрешно ел. захранване
- Маркерът да е с възможност за съхранение и многократно
дистанционно програмиране/четене на информация за
съоръжения;
- Памет >100 символа;
- Дистанция на четене/запис >1,2м;
- Работна честота 101.4 kHz;
- Устойчив на влага, минерали, киселини, основи
- Самонивелиращ се

3 бр.

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.
*

ﾎ ﾁ ﾐ ﾀ ﾇﾅ ﾖ М7

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)

Забележка:

Декларатор:

(подпис)

* 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.

