БТГ-24-00-1939/02.09.2010
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно: Покана за представяне на оферта зa: „Доставка на сплайсер за
заваряване на оптични влакна и комплект инструменти”
/реф. номер на поръчката: 100-033/
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП “Булгартрансгаз”
ЕАД набира оферти за доставка на сплайсер за заваряване на оптични влакна и
комплект инструменти, наричанa за краткост «стока», която да отговаря на
приложената техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Условия и място на извършване на доставката:
DDP (Инкотермс 2000) – Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД,
гр.София 1336, бул. “Панчо Владигеров” № 66.
2. Срок за изпълнение на поръчката:
Възможно най-кратък, предложен от оферента;
3. 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.
4.Документи, придружаващи стоката:
Сертификати за произход и качество.
5. Начин на плащане:
100 % от цената до 10 (десет) работни дни след доставка на стоката 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;
- сертификати за произход и качество;

- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на гаранционния
период (не по-малко от 2 години).
6. Технически параметри и изисквания:
Съгласно приложената Техническа спецификация.
7. Рекламации:
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 2 (две) години от датата на приемане на стоката от Купувача.
8. 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, да се представят на следния адрес:
София, 1336,
ж.к. „Люлин-2”,
бул. „Панчо Владигеров” № 66
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление,
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.
Краен срок за подаване на офертите: 17:00 ч. на 13.09.2010 г.;
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
9. 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;
- декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
- цена на стоката;
- срок на валидност на офертите;
- срок на доставка.
Моля, посочете нашия Реф. номер на поръчката: 100-033
10. Валидност на офертите:
Най-малко 60 (шестдесет) дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.
11. Критерий за оценка на офертите:
Офертите да се оценят съгласно избрания Критерий за оценка – “най-ниска цена”.
12. 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.
Банковата гаранция за изпълнение се освобождава в едномесечен срок след
приключване изпълнението на договора и след представяне на писмено искане до
отдел “Придобиване на активи” на “Булгартрансгаз” ЕАД.
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:

Сплайсер за заваряване на оптични влакна и комплект
инструменти
№ 100-033

Възможност за заваряване на
следните типове влакна
Диаметри на влакната
Зачистване в зависимост от
диаметъра на защитното покритие
Средни загуби на заварка

Загуби от обратно отражение на
заварка
Време за една заварка

Метод за калибриране на дъгата

Измерване затихването на заварката
Функция за направа на атенюатор
Пещ за нагряване на термофитите /
време за свиване на термофита
Термосвиваеми защитни тръбички
Съхранение на резултата от
заваряване
Изпитване на опън на влакното
Външни условия на работа
Условията на съхранение
Визуализация и дисплей
Увеличение
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SM (ITU-T G.652)
MM (ITU-T G.651)
DS (ITU-T G.653)
NZDS (ITU-T G.655)
Диаметър на влакното: от 80 до 150μm.
Диаметър на покритието: от 100 до 1000μm
За покритие до 250μm (от 8 до 16 мм ),
покритие над 250μm (16 мм)
0,02 dB с SM
0,01 dB с ММ
0,04 dB с DS
0,04 dB с NZDS
>> 60 dB
9 сек. в режим SM FAST
10 сек. в режим SM AUTO
13 сек. в режими на AUTO със стандартни SM
(ITU-T G.652)
Автоматично;
В реално време и чрез използване на
резултатите от предишни заварки, в режим
АУТО;
Ръчна функция за калибриране
Налично
Увеличаване загубата на заварката от 0,1 dB
до 15dB (0,1 dB стъпка)
Вградена в сплайсера с избор на режим /
Средно 30 сек.
60 мм и 40 мм
последните 2000 резултати, да се съхраняват
във вътрешната памет
1,96 до 2.25N
От 0 до 95% RH и -10 до 50 ° С и до 15 м / сек
скорост на вятъра.
От 0 до 95% RH и -40 до 80 ° C.
Батерия: -20 до 30 °
Две CMOS камери и минимум 4-инчов цветен
LCD монитор
X / Y (300X увеличение), или Х и Y
едновременно (187X)

Захранване
Брой заварки с батерия
Живот на електродите
Интерфейси
Гаранционен срок

За напрежение от 100 до 240V AC или 10 до
15V DC
Минимум 150 цикъла (Заварка / изпичане на
термофит)
2500 заварки
USB (Mini-B тип) конектор за връзка с
компютър.
6-пинов мини-DIN конектор за захранване
24 месеца

Уредът да е комплектован с:
1. Аксесоари
-

куфар за транспорт и съхранение
- батерия
- резачка на влакна
- адаптер за променливо напрежение 220V
- кабели (за зареждане на батерията, захранващ кабел, USB кабел)
- резервни електроди
- инструкция за употреба

2. Инструменти и консумативи за сплайсване
- инструмент за надлъжно разцепване обвивката на кабела
- инструмент за напречно срязване обвивката на кабела
- ножици за кевлар
- клещи за рязане централния силов елемент на кабела
- инструмент за зачистване на първично покритие
- инструмент за зачистване на вторично покритие (на пигтейли)
- щипка за срязване на тръбички (вторично покритие на влакната)
- салфетки за почистване на влакната – 1 кутия
- помпа за намокряне на салфетките със спирт
- термосвиваеми защитни тръбички с дължина 40 мм – 500 бр.
- термосвиваеми защитни тръбички с дължина 60 мм – 500 бр.
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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.

