БТГ-24-00-2733/13.11.2008
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно:

Покана за представяне на оферта.
/реф. номер на поръчката: 80-177/

Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на
комплект комуникационно оборудване с използване на IP технология и стандартни
интерфейси на цифрови УАТЦ, наричани за краткост «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:
Франко склад – гр. София, ж.к. „Люлин-2” “Булгартрансгаз” ЕАД – Централно
управление, бул. „Панчо Владигеров” 66
2. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента;
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:
- Гаранционен срок 1 година;
- Сертификат за качество;
5. Начин на плащане:
100 % след доставка на цялото количество и представяне на следните документи:
- оригинална фактура за дължимата сума;

- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни,
удостоверяващ съответствието на доставенотото оборудване с договорените
изисквания;
гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на
гаранционния период;
6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.
7. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 26. 11. 2008 г. лично,
чрез факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к.3,
бул. “Панчо Владигеров” №66
факс: +359 2/ 925 0063,
на вниманието на „Търговски отдел”
e-mail: nbreycheva@bulgartransgaz.bg
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6118,
Лице за контакт: Надежда Брейчева
8. Съдържание на офертите:
- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: 80-177
9. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за
получаване на офертите.
10. Вашите оферти ще се оценяват на база предложена в офертата най-ниска цена
за обекта на поръчката.
Приложение: Техническа спецификация.

С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

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

Доставка на комплект комуникационно
оборудване с използване на IP технология и
стандартни интерфейси на цифтови УАТЦ
№ 8Т075

Описание на продуктите и
услугите
Устройство за пренос на глас с
използване на IP технология
(VOIP)

Единица
мярка

Количество

Броя

30

Задължителни
дейности от Забележка
кандидата
доставка

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
Позиция №1:
№
1
2
3
4
5

Параметър
FXS портове – RJ11
FXO портове – RJ11
Ethernet 10/100 портове
Сериен порт RS232 за конфигурация
Поддържани протоколи за телефония

6

Телефония

7
8
9
10

Автоматично разпознаване на факс сигнали
Скорост при работа с факс апарати
Компресиране на данните
Работа с FXS портовете

11

Работа с FXO портовете

12

Работа с LAN/WAN портовете

13
14

Конфигуриране през WEB интерфейс
Възможност за промяна на вграденото
програмно осигуряване
Захранване
Работна температура
Влажност на въздуха
Гаранция

15
16
17
18.

Изискване
2 бр
2 бр
2 бр

1 бр.
SIP RFC3261, H.323 v2/v3/v4, T.38, T.38ECM, ASN.1,
G.711FAX MODE
Задържане на разговор, Прехвърляне на разговор,
Пренасочване на разговор, Voice quality VAD (Voice
Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation) ,
AEC (Acoustic Echo Cancelation), Динамичен Jitter
буфер, In-band/Out-band DTMF
генериране/разпознаване
Да
От 2.4 до 14.4 kbps
G.711Alaw, G.711ulaw, G.723.1, G.729A, G.729
Tone/voice greeting, PSTN reversal detection, 2nd dial
tone
Tone/voice greeting, PSTN reversal detection, 2nd dial
tone, disconnect tone detection
QoS, Фиксиран IP адрес, DHCP, ADSL Environment
PPPoE, Firewall, Telnet,, TFTP, FTP
Да
През TFTP/FTP
220V / 50Hz – през адаптер
5оС – 40 оС
От 10% до 90%
>= 12 месеца

