БТГ-24-00-2765/17.11.2008Г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно:

Покана за представяне на оферта.
/ Наш реф. номер на поръчката: 80-178/

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз”ЕАД набира оферти за доставка на филтри
за природен газ, наричани по-долу “стока”, които да отговарят на приложената
техническа спецификация.
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:
1. Място и условия на доставка:
DDP складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД село Яна, район Кремиковци, област
Софийска;
2. Срок на доставка: 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.

4.Документи, придружаващи стоката:
- Сертификат за произход и качество от производителя на изделията и
материалите;
- Декларация за съответствие на оборудването с „Наредба за съществените
изисквания и оценка съответствието на съоръженията под налягане”;

- Техническа документация за основните характеристики и параметри на
стоката, преведена на български език;
- Инструкция за монтаж и експлоатация;
- Протоколи от изпитания, отговарящи на международните норми и стандарти;;
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 доставят филтри за
природен газ в пълно съответствие с техническата спецификация.
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 28.11.2008г, 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; +359 2/ 9396458,
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 предлаганите от Вас продукти;
- 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.
Избор на изпълнител ще се извърши на база предложена в офертата най-ниска
цена.
Приложение:
1. Техническа спецификация;

Очакваме Вашите оферти,
С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на поръчката:
Идент. номер на поръчката:

Доставка на филтри за природен газ
8Т064

Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката, включително на
обособените позиции, техническите спецификации и условията и изискванията към изпълнението
на поръчката.

1.
Съществуващо състояние:
Ежегодно Булгартрансгаз извършва ремонт, реконструкция и ново строителство на
обекти от своите мощности. Необходимото оборудване за тези дейности е утвърдено с
приемането на ИП за 2008г.
Заявените в поръчка №8Т064 оборудване е за изграждане и разширение на
съществуващите нови регулиращи и измервателни линии в АГРС Самоков.
2.
Изисквания за изпълнение и качество на продуктите и услугите:
Да се достави оборудване съответстващо на спецификациите в проектите за
реконструкция на съществуващи АГРС на “Булгартрансгаз”. Оборудването предмет на тази
доставка трябва:
- да отговаря на действащите европейски норми за качество на отделните продукти
- да е произведено от доказали се на пазара фирми, защитили и притежаващи
сертификати за международни стандарти за качество (ISO, TUV и др.)
- да съответства на разпоредбите на “Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на съоръженията под налягане” (чл.4 ал.1)
- да съответства
с изискванията на Наредбата за устройството и
безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи
и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ бр. 67/2004 г.).
- да е маркирано съгласно “Наредбата за маркировката за съответствие”
- Изисквания към изпълнителя:
- да има опит в доставките на оборудване за газовата промишленост
- да изпълни доставките по всяка една от позициите, без изключение
- да достави оборудването в скл. база с. Яна, община Кремиковци
3.
Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на договора:
Доставеното оборудване да е съпътствано с необходимата документация, а именно:
- сертификати за качество на изделията и материалите
- протоколи от изпитания, отговарящи на международните норми и стандарти
- инструкции за монтаж и експлоатация
- декларация за съответствие на оборудването с “Наредбата за съществените
изисквания и оценка на съответствието на съоръженията под налягане”
- документацията на вносното оборудване да е преведена на български език
03.11.2008г.
подпис:
/Б. Миладинов/

Приложение №1
към пълното описание на обек

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката:
Идент. номер на поръчката:
№
1

Доставка на филтри
8т064

Описание на продуктите и услугите
Филтър прахов 6” ANSI 600 Qmax= 15000 Nm3/h,
със степен на очистка 5µm; окомплектован с
диференциален манометър с правотоков изход
0÷20 mA, дренажен кран и контрафланци,
уплътнителни подложки и скрепителни елементи
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Задължителни дейности
от кандидата
Доставка

