БТГ-24-00-2767/17.11.2008Г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за извършване на
следната доставка, монтаж и настройка на:
„Система за температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна
Диспечерска Служба)”.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на извършване на дейностите по поръчката:
Централно Управление на «Булгартрансгаз» ЕАД – гр. София, ж. к. Люлин, бул.
«Панчо Владигеров» 66.
2. Срок за изпълнение на поръчката: Възможно най- кратък .
3. Цена на стоката: Оферираната от вас 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.:
- Стойността на стоката;
- Разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси и др;
- Монтаж и настройка.
4.Документи, придружаващи стоката:
- Сертификат за произход и качество от производителя;
- Декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП);
- Техническа документация за основните характеристики и параметри на
стоката;
- Инструкция за монтаж и експлоатация;
- Сертификати на фирмата производител;

Липсата на някой от документите е основание за отказ на КУПУВАЧА да
приеме стоката и да подпише протокола.
5. Начин на плащане: 100% след доставка и представяне на следните
документи:
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- Документацията по т. 4 от настоящата покана;
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
6. Технически параметри и изисквания: Следва да се достави система за
температурен мониторинг на видео стена в ЦДС (Централна Диспечерска Служба) в
съответствие с пълното описание.
Стоката да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти в Р.
България.
7. 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-малко от 1 година от датата на приемане на
стоката от Купувача.
8. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 28.11.2008 г., лично, чрез
факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление;
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3,
Бул. „Панчо Владигеров” No 66
Факс: +359 2/ 9250063,
На вниманието на „Търговски отдел”
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 63 92, Лице за
контакт: Валентина Калчева.
9. Съдържание на офертите:
- Подробно описание на начина на изпълнение на дейностите, съдържащо
пълна информация по всички горепосочени условия;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.
10. Валидност на офертите: Най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.

Приложение:
1. Пълно описание;
Изборът на изпълнител ще се извърши на база съответствие на предложението с
изискванията на Възложителя и предложена в офертата най-ниска цена.

Очакваме Вашите оферти,
С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на
поръчката:

Доставка , монтаж и настройка на “Система за температурен
мониторинг”.

1. Съществуващо състояние.
Видео стената в ЦДС на ЦУ се състои от 6 бр. 50” XGA DLP прожекционни модула. (куба),
графичен контролер Jupiter Fusion 960, непрекъсваемо токозахранващо устройство Smart UPS online 3000VA, комплект мишка и клавиатура Bluetooth и метална носеща конструкция. Стената
работи на непрекъснат режим – 24/365 дни като надежната и работа се осигурява от дублиране на
лампите във всеки прожекционен модул.За спазването на нормалните експлоатационни условия
за системите съгласно техническите изисквания на производителя в помещението зад модулите е
нужно да се поддържа температура 20-22 0С , а разликата в температурата пред и зад модулите
трябва да е в порядъка 6оС.За целта в помещението зад модулите е монтиран климатизатор
работещ постоянно и поддържащ нужната температура.В стаята пред модулите обаче
температурата се вдига над 20-22 0С и с това се нарушава второто изискване за температурна
разлика от ≤ 6оС и се създават предпоставки за повреждане на екраните и преждевременно
изгаряне на лампите на модулите.
2. Цел на поръчката –. Осигуряване на безотказна работа и повишаване на надежността
на монтираната в ЦДС видео стена състояща се от 6бр. 50” XGA DLP прожекционни модула.
(куба), чрез доставка , монтаж и настройка на “Система за температурен мониторинг”.
2.1 Функции на системата
- непрекъснато измерване на температурата в помещението на диспечерите и
апаратното помещение, в което е монтирано оборудването на видеостената;
- алармиране на персонала със светлинен сигнал за недопустима температура в
апаратно помещение и температурна разлика в двете помещения;
- показване на параметрите в екран от SСАDА система, инсталирана на компютъра контролер за видеостената;
- архивиране и опознаване на температурните аларми.
2.2 Спецификация на системата.
- табло с контролер и захранване, монтирано в апаратно помещение;
- температурни датчици -2 бр;
- лампа за алармиране - 1 бр
- системен софтуер за SCADA инсталиран в контролера на видеостената;
- монтажни кабели и материали

3. За пускане в действие на системата следва да бъдат извършени следните
дейности:
- проектиране, изработка и оборудване на табло;
- транспортиране, монтаж и опроводяване на табло, датчици, лампа, мрежово
захранване;
- конфигурация на SCADA за показване на температури, опознаване и архивиране на аларми;
- инсталиране на SСАDА в ЦДУ, настройка на параметри, пускане на системата в действие.

