ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Булгартрансгаз“ ЕАД,
провежда пазарни консултации с цел определяне на прогнозната стойност на
обществена поръчка с наименование „Доставка на люкове за пускова и приемни камери“,
съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП.
В тази връзка, моля да представите ценова оферта, сканирана, като отговор на този
имейл, в срок до 17:00 часа на 28.05.2019 г.
Офертата следва да съдържа:
- описание на продуктите, с посочен модел и производител;
- цени за продуктите – единични и обща в лева, без ДДС.
Цените следва да включват всички разходи за изпълнение, в т.ч. за доставка до КС
„Вълчи дол“, община Вълчи дол, област Варна, при условие на доставка DDP по
Инкотермс – 2010.
В документ, съдържащ технически параметри, който е неразделна част от настоящото,
са представени техническите характеристики, на които следва да отговарят
предлаганите продукти.
Информираме Ви, че офертата се изисква единствено за определяне на прогнозната
стойност на горепосочената обществена поръчка, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП и същата
не води до каквито и да е ангажименти за подателя й.
Също така, моля да имате предвид, че съгласно чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, цялата
информация, разменена по повод настоящите пазарни консултации, включително
получения резултат, ще бъдат публикувани на профила на купувача.

Приложение към покана за участие в пазарни консултации във връзка с поръчка с
наименование: „Доставка на люкове за пускова и приемни камери“
1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз” ЕАД е оператор на газопреносната система на Р. България и
експлоатира преносни газопроводи с диаметър до 48”. За ефективното поддържане на
тяхното техническо състояние се извършват периодични очиствания и вътрешнотръбни
инспекции посредством пуск на вътрешнотръбни устройства (бутала). Газопреносната
система е разделена на линейни участъци оборудвани със съответните очистни
съоръжения с инсталирани на тях пускови и/или приемни камери.
Основен елемент от устройството на камерите е отварящо-затварящ люк, през
който се извършва вкарване или изваждане на буталата.
При затваряне на вратата на люка на съответната камера се извършва нейното
осигуряване срещу необезопасено отваряне посредством затварящи и блокиращи
механизми, лостови системи и механични устройства, гарантиращи сигурността при
работа. Съответно манипулацията по отваряне на вратата на люка се извършва
единствено без наличие на налягане в камерата, извършване на дейности по проверка
на това обстоятелство и деблокиране на ограничаващите отварянето устройства.
2. Цел на поръчката:
Доставка на отварящо-затварящи люкове, оборудвани с
осигурителни
механизми за монтиране към налични камери обслужващи газопроводи DN
500 и DN 1000, чрез което ще се извърши подмяна на съществуващите отварящозатварящи люкове със стара концепция на отваряне, затваряне и обезопасяване с цел
повишаване на сигурността при манипулациите по вкарване и изваждане на
вътрешнотръбните устройства.
3. Изисквания към продуктите.
3.1. Предлаганите люкове да бъдат от тип „Бързо отварящо/затварящо устройство“,
като техния затварящ механизъм да бъде от вида „Байонетно затваряне”,
осигуряващ лесно и надеждно отваряне и затваряне при експлоатация на камерата.
Затварянето да се осъществява чрез вкарване на вратата във вътрешността на
пръстена на люка при разминато положение на зъбите до осъществяване на челен
контакт на вратата и пръстена, като чрез последващо завъртане на вратата в
определена посока и припокриване на зъбите се постига затваряне на люка.
3.2. Конструкцията на люка да бъде балансирана с оглед лесно отваряне и затваряне
на вратата и да има възможност за компенсиране (регулиране) в случай на провисване
на вратата;
3.3. Затварящата врата да бъде лагерувана към носеща конзола.
3.4. Завъртането на вратата на люка при отваряне и затваряне да се извършва
посредством механична система представляваща зъбен гребен монтиран към
затварящата врата на люка, който се задвижва от лост със зъбен венец.
3.5. Затварящият механизъм от вида „ Байонетно затваряне” да не позволява
внезапно пълно отваряне на вратата на люка и да бъде с осигуряващи/блокиращи
устройства за отваряне, като предохранителена система за установяване липсата на
налягане в камерата и/или други технически средства, непозволяващи извършване на

работния ход на отваряне при наличие на налягане по-високо от атмосферно в
камерата.
3.6. Всяка врата на люковете да бъдат с минимум двойно осигуряване срещу отваряне,
гарантиращи, че отварянето ще се извърши при напълно изпуснато налягане от
вътрешността на камерата и/или непозволяващи пълно отваряне на вратата на люка
при наличие на евентуално налягане в камерата.
3.6.1. Осигуряването се допуска да бъде комбинация на някои от следните осигуровки:
акустична, механична, пневматична и/или други допълнителни системи не изискващи
електрическо захранване, осигуряващи безопасната експлоатация.
3.6.2. Комбинираните осигуровки трябва да са конструкционно и функционално
различни една от друга и да предупреждават и/или не позволяват отваряне на вратата
на люка при наличие на налягане в камерата по различни технологични методи на
различни елементи от конструкцията на люка.
3.7. Осигуряващите устройства да гарантират, че единствено извършването на
правилната последователност от действия ще доведе до безопасно отваряне и
затваряне на вратата на люка.
3.8. Вратата на всеки от люковете трябва да се отваря в посока съгласно изискуемата
при поглед срещу затварящата врата (Приложение 1 и 2).
3.9. Вратите на люковете да бъдат оборудвани с механизъм за застопоряване в крайно
отворено положение, непозволяващ неконтролирано затваряне.
3.12. Уплътнението на вратите на люковете да се извършва чрез уплътнителен елемент
(от типа К маншет), монтиран в канал на вътрешната част пръстена на люка.
3.13. Присъединяването на люка към тялото на камерите ще се извърши чрез челно
заваръчно съединение, като за тази цел доставените люкове трябва да бъдат
подготвени за изпълнение на изискуемото заваръчно съединение.
3.14. Всеки от люковете да се доставят с по две допълнителни уплътнения.
3.15. Предлаганите затварящи люкове и техните механизми трябва да бъдат нови,
неупотребявани и в пълна комплектация с компоненти
3.16. Основните елементи, като пръстена на люка и затваряща врата на люка да бъдат
изработени чрез коване и/или щамповане.
3.17. Всеки от люковете да бъде с носещо ухо и/или рим болт и/или друг тип носещ
товара на люка елемент с оглед неговото повдигане и монтаж към тялото на
съответната камера.
3.18. Информация за люковете за подмяна и изисквания към люковете предмет на
доставка са посочени в Приложения № 1 и 2 към настоящата техническа
спецификация.
4. Други изисквания:
4.1 Производителя/ите на оборудването да притежава сертификат за управление на
качеството ISO 9001 или еквивалентен.
5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на договора в оригинален вид и в превод на български език:

5.1. Люковете да бъдат придружени с необходимата техническа и конструктивна
документации, документи с резултати (безразрушителен контрол) от изпълнение на
заваръчните шевове и на основен метал на съставните елементи за които е приложим;
5.2. Декларация удостоверяваща спазването на метода на изпълнение чрез
коване или щамповане на основните елементи, а именно пръстена на затвора и
затварящия люк;
5.3. Сертификати за произход и качество на крайния продукт;
5.4. Инструкция за експлоатация на български;
5.5. Декларация за съответствие на оборудването с действащите в Р. България
стандарти или европейски норми / EN 97/23/EC / и др.;
6. Място на доставка
КС „Вълчи дол“, община Вълчи дол, област Варна
7. Гаранционния срок на доставеното оборудване.
Не по-малък от 24 месеца и не повече от 60 месеца от датата на доставка.
8. Технически изисквания:
8.1. Затварящи люкове за пускова и приемна камера за газопровод DN 500
Технически изисквания към люк и затварящия механизми
1. Изходни технически данни за газопровода и камерата.
1.1. Номинален диаметър на газопровода
DN 500
1.2. Работно налягане
5,4 МРа
1.3. Външен диаметър на тялото на камерата.
720 мм
1.4. Дебелина на стената на камерата.
12 мм
1.5. Марка стомана (материал) на корпуса на
Сходна с механични показатели
камерата
на стомана Х52
1.6. Стандарт на материала на корпуса на камерата
API 5L
2. Люк със затварящ механизъм, обект на настоящата поръчка
2.1. Конфигурация, разположение на камерата.
хоризонтална
2.2. Клас по ANSI
600
2.3. Присъединителен, външен диаметър на люка
към камерата.
2.4. Дебелина на стената на частта на люка при
присъединяване.
2.5. Мин. и макс. работна температура на стената
на камерата.
2.6. Ориентация на отваряне при позиция срещу
затварящия люк.
2.7. Вид на затварящ механизъм
3. Присъединяване към корпуса на камерата
3.1. Метод.
4 Материали на конструкцията
4.1. Пръстен на затвора

720 мм
12 мм
- 20 ºC до + 50 ºС
от ляво на дясно
„ Байонетно затваряне”
чрез челно заваряване
според производителя

4.2. Затваряща врата
4.3. Уплътняване К маншет
5. Осигуровка, блокиращ механизъм и
допълнителни аксесоари
6. Покритие на продукта.
7. Количество за доставка на затварящ люк с
два броя резервни уплътнения.
8. Място на доставка

според производителя
според производителя
според производителя
антикорозионен грунд
2 комплекта
КC „Вълчи дол“

8.2. Затварящ люк за приемна камера за газопровод DN 1000
Технически изисквания към люк и затварящия механизми
1. Изходни технически данни за газопровода и камерата.
1.1 Номинален диаметър на газопровода
DN 1000
1.2. Работно налягане
5,4 МРа
1.3. Външен диаметър на тялото на камерата.
1124 мм
1.4. Дебелина на стената на камерата.
21,2 мм
1.5. Марка стомана (материал) на корпуса на
Сходна с механични показатели
камерата
на стомана Х52
1.6. Стандарт на материала на корпуса на камерата
API 5L
2. Люк със затварящ механизъм, обект на настоящата поръчка
2.1. Конфигурация, разположение на камерата.
хоризонтална
2.2. Клас по ANSI
600
2.3. Присъединителен, външен диаметър на люка
1124 мм
към камерата.
2.4. Дебелина на стената на частта на люка при
21,2 мм
присъединяване.
2.5. Мин. и макс. работна температура на стената
- 20 ºC до + 50 ºС
на камерата.
2.6. Ориентация на затваряне при позиция срещу
от дясно на ляво
затварящия люк.
2.7. Вид на затварящ механизъм
„ Байонетно затваряне”
3. Присъединяване към корпуса на камерата
3.1 Метод.
чрез челно заваряване
4 Материали на конструкцията
4.1. Пръстен на затвора
според производителя
4.2. Затваряща врата
според производителя
4.3. Уплътняване К маншет
според производителя
5. Осигуровка, блокиращ механизъм и
според производителя
допълнителни аксесоари
6. Покритие на продукта.
антикорозионен грунд
7. Количество за доставка на затварящ люк с
1 комплект
два броя резервни уплътнения.
8. Място на доставка
КC „Вълчи дол“

ОФЕРТА

От
"ТРЕЙД ВИЖЪН БГ" ЕООД
гр. София 1111, ул.”Светлоструй“ No 10, бл. 22, вх.
А, ет. 1, ап. 2
BG 204350555
Управител – Ани Кочева
ОТНОСНО: Доставка на люкове за пускова и приемни камери

Уважаеми господине,
Във връзка с Ваше запитване Ви предлагаме нашата най-добра оферта
за доставка на люкове за пускова и приемни камери, както следва:

№

1

Описание
Затварящи люкове за пускова и
приемна камера за газопровод DN 500,
марка T.D.Williamson
Технически характеристики:
-

Брой
2 к-т

Ед. Цена
Лева (без ДДС)
33 900,00

Сума
Лева (без ДДС)
67 800,00

Номинален диаметър на газопровода: DN 500
Работно налягане: 5,4 МРа
Външен диаметър на тялото на камерата: 720 мм
Дебелина на стената на камерата: 12 мм
Марка стомана (материал) на корпуса на камерата: сходна с механични
показатели на стомана Х52
Стандарт на материала на корпуса на камерата: API 5L
Конфигурация, разположение на камерата. хоризонтална
Клас по ANSI 600
Присъединителен, външен диаметър на люка към камерата: 720 мм
Дебелина на стената на частта на люка при присъединяване:12 мм
Мин. и макс. работна температура на стената на камерата: - 45°C до + 120°С
Ориентация на отваряне при позиция срещу затварящия люк: от ляво на дясно
Вид на затварящ механизъм „ Байонетно затваряне”
Присъединяване към корпуса на камерата: Метод чрез челно заваряване
Материал на пръстен на затвора: според производителя
Материал на затваряща врата: според производителя
Материал за уплътняване К маншет: според производителя
Осигуровка, блокиращ механизъм и допълнителни аксесоари: според
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производителя
- Покритие на продукта: антикорозионен грунд
- Доставка на затварящ люк с два броя резервни уплътнения за всеки комплект
- Място на доставка КC „Вълчи дол“
73 300,00
Затварящ люк за приемна камера за
1 к-т
73 300,00
газопровод DN 1000, марка
T.D.Williamson
Технически характеристики:
-

Номинален диаметър на газопровода DN 1000
Работно налягане 5,4 МРа
Външен диаметър на тялото на камерата. 1124 мм
Дебелина на стената на камерата. 21,2 мм
Марка стомана (материал) на корпуса на камерата: сходна с механични
показатели на стомана Х52
Стандарт на материала на корпуса на камерата API 5L
Конфигурация, разположение на камерата. хоризонтална
Клас по ANSI 600
Присъединителен, външен диаметър на люка към камерата:1124 мм
Дебелина на стената на частта на люка при присъединяване. 21,2мм
Мин. и макс. работна температура на стената на камерата: - 45°C до + 120°С
Ориентация на отваряне при позиция срещу затварящия люк: от ляво на дясно
Вид на затварящ механизъм „ Байонетно затваряне”
Присъединяване към корпуса на камерата: Метод чрез челно заваряване
Материал на пръстен на затвора: според производителя
Материал на затваряща врата: според производителя
Материал за уплътняване К маншет: според производителя
Осигуровка, блокиращ механизъм и допълнителни аксесоари: според
производителя
Покритие на продукта: антикорозионен грунд
Доставка на затварящ люк с два броя резервни уплътнения за всеки комплект
Място на доставка КC „Вълчи дол

Общо лева без ДДС

141 100,00

Словом: Сто четиридесет и една хиляди и сто лева без ДДС

Документация (в оригинал и в превод на български език):
-

-

-

Люковете ще бъдат придружени с необходимата техническа и конструктивна
документации, документи с резултати (безразрушителен контрол) от
изпълнение на заваръчните шевове и на основен метал на съставните
елементи за които е приложим;
Декларация, удостоверяваща спазването на метода на изпълнение чрез коване
или щамповане на основните елементи, а именно пръстена на затвора и
затварящия люк;
Сертификати за произход и качество на крайния продукт;
Инструкция за експлоатация на български;
Декларация за съответствие на оборудването с действащите в Р. България
стандарти или европейски норми / EN 97/23/EC / и др.;
ISO 9001 на производителя
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Условия на доставката:
1. Срок на доставка: до 90 дни след възлагане на поръчката;
2. Гаранционен срок: 24 месеца от датата на доставка;
3. Начин на плащане: до 10 дни след изпълнение на дейностите и
издаване на фактура за дължимата сума.
4. Място на доставка: склад на „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС Вълчи Дол.

София

С уважение:
/Ани Кочева/

Trade Vision BG

Зал. на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

trade_vision@mail.bg
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ПАУЪР ПАРТС ЕООД; ЕИК 205204973
Адрес: гр. София, ж.к. Студентски Град, ул.Иван Странски № 3Г, маг. 2
E-mail: power.parts.energy@gmail.com

До:
Булгартрансгаз ЕАД
1336 София
ж.к. Люлин -2, бул. Панчо Владигеров №66

ОФЕРТА
ОТНОСНО: Доставка на люкове за пускова и приемни камери
Уважаеми господине,
Във връзка с Ваше запитване Ви предлагаме нашата най-добра оферта за доставка на люкове
за пускова и приемни камери, както следва:
1. Затварящи люкове за пускова и приемна камера за газопровод DN 500
Технически характеристики:
 Производител: T.D.Williamson
 Модел: D2000
 Номинален диаметър на газопровода DN 500

Работно налягане 5,4 МРа

Външен диаметър на тялото на камерата. 720 мм

Дебелина на стената на камерата. 12 мм

Марка стомана (материал) на корпуса на камерата
 Сходна с механични показатели на стомана Х52
 Стандарт на материала на корпуса на камерата API 5L
 Конфигурация, разположение на камерата. хоризонтална

Клас по ANSI 600
 Присъединителен, външен диаметър на люка към камерата:720 мм
 Дебелина на стената на частта на люка при присъединяване.12 мм
 Мин. и макс. работна температура на стената на камерата: - 45°C до + 120°С
 Ориентация на отваряне при позиция срещу затварящия люк: от ляво на дясно
 Вид на затварящ механизъм „ Байонетно затваряне”
 Присъединяване към корпуса на камерата: Метод. чрез челно заваряване
 Материал на пръстен на затвора: според производителя
 Материал на затваряща врата: според производителя
 Материал за уплътняване К маншет: според производителя
 Осигуровка, блокиращ механизъм и допълнителни аксесоари: според производителя
 Покритие на продукта: антикорозионен грунд
 Количество за доставка на затварящ люк с два броя резервни уплътнения: 2 комплекта
 Място на доставка КC „Вълчи дол“
2. Затварящ люк за приемна камера за газопровод DN 1000




Технически характеристики:
Производител: T.D.Williamson
Модел: D2000
Номинален диаметър на газопровода DN 1000

ПАУЪР ПАРТС ЕООД; ЕИК 205204973
Адрес: гр. София, ж.к. Студентски Град, ул.Иван Странски № 3Г, маг. 2
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Работно налягане 5,4 МРа
Външен диаметър на тялото на камерата. 1124 мм
Дебелина на стената на камерата. 21,2 мм
Марка стомана (материал) на корпуса на камерата
Сходна с механични показатели на стомана Х52
Стандарт на материала на корпуса на камерата API 5L
Конфигурация, разположение на камерата. хоризонтална
Клас по ANSI 600
Присъединителен, външен диаметър на люка към камерата:1124 мм
Дебелина на стената на частта на люка при присъединяване. 21,2мм
Мин. и макс. работна температура на стената на камерата: - 45°C до + 120°С
Ориентация на отваряне при позиция срещу затварящия люк: от ляво на дясно
Вид на затварящ механизъм „ Байонетно затваряне”
Присъединяване към корпуса на камерата: Метод чрез челно заваряване
Материал на пръстен на затвора: според производителя
Материал на затваряща врата: според производителя
Материал за уплътняване К маншет: според производителя
Осигуровка, блокиращ механизъм и допълнителни аксесоари: според производителя
Покритие на продукта: антикорозионен грунд
Количество за доставка на затварящ люк с два броя резервни уплътнения: 1 комплект
Място на доставка КC „Вълчи дол

Документация:
 Люковете ще бъдат придружени с необходимата техническа и конструктивна документации,
документи с резултати (безразрушителен контрол) от изпълнение на заваръчните шевове и на
основен метал на съставните елементи за които е приложим;
 Декларация, удостоверяваща спазването на метода на изпълнение чрез коване или щамповане
на основните елементи, а именно пръстена на затвора и затварящия люк;
 Сертификати за произход и качество на крайния продукт;
 Инструкция за експлоатация на български;

Декларация за съответствие на оборудването с действащите в Р. България стандарти или
европейски норми / EN 97/23/EC / и др.;
 ISO 9001 на производителя
 Документация в оригинал и в превод на български език.
Условия на доставката:
-

Срок за доставка: 90 дни от датата на възлагане на поръчката;
Гаранционен срок: 24 месеца от датата на доставка;
Начин на плащане: до 10 работни дни след извършване на доставката с подписване на приемопредавателен протокол и представяне от нас на оригинал на фактура за дължимата сума.
Място на доставка: складова база на Булгартрансгаз ЕАД – КС Вълчи Дол

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
-

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на предмета на
горепосочената обществена поръчка.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно таблица
№1, при следните условия:

ПАУЪР ПАРТС ЕООД; ЕИК 205204973
Адрес: гр. София, ж.к. Студентски Град, ул.Иван Странски № 3Г, маг. 2
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1. Всички посочени цени са в лева без ДДС.
2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
3. Условие за изпълнение на доставката е DDP по Incoterms-2010, с място на доставка, посочено
в условията на доставка.
-

Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер нa 139 990, 00
(словом: сто тридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС.

Таблица №1
№
Описание на продуктите

1.

2

Затварящи люкове за пускова и
приемна камера за газопровод
DN 500
Затварящ люк за приемна
камера за газопровод DN 1000

Количество Единична цена в
лева, без ДДС за 1
брой
2 к-т
33 500,00

1 к-т

72 990,00

Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС:

Пауър Партс ЕООД
Управител: Георги Игнатов

Обща цена в
лева, без ДДС
67 000,00

72 990,00
139 990.00

