Рег. № БТГ 24-00-1409/22.06.2010 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА

ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки „Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на непрекъсваеми
токозахранващи устройства, съгласно изискванията на Възложителя. Вашата оферта трябва да
бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства”
Идент. номер на поръчката: № 100-071
2. Място и условия на доставка: DDP (съгласно Инкотермс-2000) – Централно управление на
„Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София 1336, ж.к. „Люлин” -2, бул. „Панчо Владигеров” 66.
3. Изисквания към участника/изпълнителя на поръчката:
- Да притежава поне 3 години опит в изграждането и поддръжката на решения за
резервно/непрекъсваемо електрозахранване - да се представи списък на по-значимите изпълнени
подобни поръчки за последните три години;
- Да притежава или да има сключен договор със сервиз, оторизиран от производителя на
предлаганото оборудване за обезпечаване на гаранционната му поддръжка /да се опишат
сервизните възможности на участника или да се представи копие от сключен договор с
оторизиран от производителя сервиз;
- Да бъде оторизиран от производителя на предлаганата техника да продава оборудването,
предмет на настоящата поръчка на територията на Република България /да се представи копие на
документа за оторизация/;
- Да притежава документирана система за осигуряване на качеството или сертификат за
съответствие на система за управление на качеството по ISO 9001:2008 (ISO 9001:2000), издаден
от Акредитиран орган по сертификация /да се представи копие/;
4. Цена: 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;
- Разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси и др.
5. Начин на плащане: 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след извършване на
доставката 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;
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- Сертификат за произход и качество;
- Гаранционна карта за срока на гаранционния период.
6. Критерии за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:
Критерий за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
7. Валидност на офертите – най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на
офертите.
8. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента.
9. Гаранционни условия: Гаранционен срок не по-малък от 2 /две/ години от датата на доставка.
10. Срок и място за представяне на офертите: Приемат се оферти само за целия обхват на
поръчката. Не се приемат варианти. Офертите трябва да се представят в срок до 17.00 часа на
24.06.2010 г. на факс 02/939 64 58 на вниманието на отдел „Придобиване на активи”.
Лице за контакти: Фани Рогачева – специалист в отдел „Придобиване на активи” – тел.: 939 63
92.
11. Съдържание на офертите:
- Описание на предлаганите устройства като задължително да се представи и Техническа
спецификация от Производителя за всеки от оферираните модели;
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Документи удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 по-горе;
- Ценово предложение;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
Приложение: Техническа спецификация

С уважение,
Иван Дреновички
Изпълнителен Директор
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:
Идентификационен номер
на поръчката:
1. Uninterruptible power supply
(UPS)
Технически Характеристики
Type
Capacity
Configuration
Output connection
Output voltage regulation
Typical runtime – 75% load
Typical runtime – 50% load
Remote Management adapter
Software
2. Uninterruptible power supply
(UPS)
Технически Характеристики
Type
Capacity
Configuration
Output connection
Output voltage regulation
Typical runtime – 75% load
Typical runtime – 50% load
Remote Management adapter
Software

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства

2 броя

Доставка

On-Line Double Conversion
3000 VA / 2700 W
Rackmount, 2U
min 8x C13, 1x C19
+/-3% online; +/-3% on battery mode
min 5 min
min 10 min
HTTP, SNMP (Ethernet, RJ-45)
Management software
3 броя

Доставка

On-Line Double Conversion
2000 VA / 1800 W
Tower
min 6x C13, 1x C19
+/-3% online; +/-3% on battery mode
min 15 min
min 25 min
HTTP, SNMP (Ethernet, RJ-45)
Management software

Гаранционен срок на предлаганото оборудване: минимум 2 години
Забележка при оформяне Техническото предложение:
За всяка позиция от техническото предложение, Участниците в процедурата да приложат Техническа
Спецификация от Производителя за конкретния /предлагания/ модел UPS.
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