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 котли за природен газ и на газова
горелка за котел“, разпределена в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 Доставка на котли за природен газ
Обособена позиция № 2 Доставка на газова горелка за котел,
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
централна складова база с. Яна, община Кремиковци, гр. София за обособена позиция
№ 1 и до СЗЕР Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски 2, гр. Ботевград за обособена
позиция № 2, 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.

Забележка: В случай че не разполагате с информация за ценови параметри на част от
продуктите, моля да предоставите ценово предложение за останалите 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.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Наименование на
поръчката:

Доставка на котли за природен газ и газова горелка за
котел

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Доставка на котли за природен газ
Обособена позиция № 2 Доставка на газова горелка за
котел

1.

Изисквания за качество на продуктите (за обособена позиция №1):

- Тип на оборудването – котли газови, водогрейни, температура 900/700;
Оборудването трябва:
- да отговаря на действащите национални и европейски норми за качество;
- да отговаря на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти,
свързани с енергопотреблението (ErP – Energy-related Products)
- - да отговаря на Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за прилагане
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията
за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници
- да е произведено от фирми, притежаващи внедрена система за управление на качеството по EN
ISO 9001 или еквивалентен;
2. Гаранционен срок (за обособена позиция №1 и 2): не по-малко от 24 месеца и не повече
от 60 месеца от датата на доставка.
3. Срок за изпълнение (за обособена позиция №1 и 2): не повече от 90 дни от датата на
сключване на договор.
4. Технически характеристики:
Обособена позиция №1 Доставка на котли за природен газ
Единица
№
1

К-во

Дейности

Описание на продуктите
Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със

бр

1 Доставка

бр

4 Доставка

следните параметри:
топлинна мощност на котела: 230÷270 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
Димоход (комин) - тръба според отвора на котела - 10 метра.
2

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 80÷100 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
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вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
Димоход (комин) - тръба според отвора на котела - 5 метра.
3

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със

бр

3 Доставка

бр

2 Доставка

бр

4 Доставка

бр

2 Доставка

бр

1 Доставка, монтаж и

следните параметри:
топлинна мощност на котела: 80÷100 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
затворен мембранен разширителен съд с обем 50л.
4

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) за
монтаж във външно помещение от стоманена конструкция със следните
параметри:
топлинна мощност на котела: 80÷100 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
Dгаз=1", Dвода=1 1/2"
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
предварително изолиран (с покритие за UVC защита) концентричен
вертикален комин с противоветрови накрайник;
комин ф80 /ф125 – дължина = 3,00м;
без БГВ;
максимална широчина 600 мм.

5

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 50÷70 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº.

6

Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) със
следните параметри:
топлинна мощност на котела: 20÷30 kW при 80/60 Cº;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60 Cº, температура на изхода на котела
80 Cº;
Димоход ( комин ) - тръба според отвора на котела - 5 метра.

Обособена позиция №2 Доставка на газова горелка за котел
1

Газова горелка с работен диапазон 45 до 85 kW, двустепенна, комплект с
газов тракт 20/300mbar.
За подмяна в наличен котел, газов чугунен G305 U (70 kW) на фирма
Buderus с регулиращ уред върху котела HS 3321(SO-вариант).
Да не се надвишават размерите на дефектиралата газова горелка GE
1.20-0100 на фирма "MAN".

настройка

Общи изисквания към продуктите: следва да се извърши и демонтаж на старата горелка.
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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 котли за природен газ и газова
горелка за котел
Уважаеми господине,
Във връзка с Ваше запитване Ви предлагаме нашата най-добра оферта
за доставка на котли за природен газ и газова горелка за котел, както следва:

№

Описание

Брой

Ед. Цена

Лева (без ДДС)
Обособена позиция 1 Доставка на котли за природен газ
1

2

Котел газов кондензен стенен-турбо,
тип С (затворена камера), марка
Viessmann
Технически характеристики:

1

22 000,00

Сума
Лева (без ДДС)
22 000,00

- топлинна мощност на котела: 264 kW при 80/60°C;
- табло за управление;
- захранване: 230 V, 50 Hz;
- работна среда – вода или антифриз;
- температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C;
- вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
- предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
- Димоход (комин) - тръба според отвора на котела - 10 метра.
28 000,00
Котел газов кондензен стенен-турбо,
4
7 000,00
тип С (затворена камера), марка
Viessmann
Технически характеристики:
-

топлинна мощност на котела: 80 kW при 80/60 ºC;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60º C, температура на изхода на котела 80º C;
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3

4

5

6

Котел газов кондензен стенен-турбо,
тип С (затворена камера), марка
Viessmann
Технически характеристики:

3

8 000,00

24 000,00

- топлинна мощност на котела: 80 kW при 80/60°C;
- табло за управление;
- захранване: 230 V, 50 Hz;
- работна среда – вода или антифриз;
- температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C;
- вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
- предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
- затворен мембранен разширителен съд с обем 50л.
20 000,00
Котел газов кондензен стенен – турбо,
2
10 000,00
тип С (затворена камера) за монтаж във
външно помещение от стоманена
конструкция, марка Viessmann
Технически характеристики:
- топлинна мощност на котела: 80 kW при 80/60°C;
- табло за управление;
- захранване: 230 V, 50 Hz;
- работна среда – вода или антифриз;
- температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C;
- Dгаз=1", Dвода=1 1/2"
- вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
- предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
- предварително изолиран (с покритие за UVC защита) концентричен
- вертикален комин с противоветрови накрайник;
- комин ф80 /ф125 – дължина = 3,00м;
- без БГВ;
- максимална широчина 600 мм.
44 000,00
Котел газов кондензен стенен-турбо,
4
11 000,00
тип С (затворена камера), марка
Viessmann
Технически характеристики:
- топлинна мощност на котела: 60 kW при 80/60°C;
- табло за управление;
- захранване: 230 V, 50 Hz;
- работна среда – вода или антифриз;
- температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C.
10 000,00
Котел газов кондензен стенен-турбо,
2
5 000,00
тип С (затворена камера), марка
Viessmann
Технически характеристики:
- топлинна мощност на котела: 26 kW при 80/60°C;
- табло за управление;
- захранване: 230 V, 50 Hz;
- работна среда – вода или антифриз;
- температура на входа на котела 60°Co, температура на изхода на котела 80°C;
- Димоход ( комин ) - тръба според отвора на котела - 5 метра.
Обособена позиция 2 Доставка на газова горелка за котел
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Газова горелка с работен диапазон 45
до 85 kW, двустепенна, комплект с
газов тракт 20/300mbar.
Технически характеристики:

1

4 000,00

4 000,00

За подмяна в наличен котел, газов чугунен G305 U (70 kW) на фирма
Buderus с регулиращ уред върху котела HS 3321(SO-вариант)
Забележка:
- Посочената цена включва дейностите по демонтаж на старата дефектирала
горелка, както и доставка, монтаж и настройка на новата горелка
-

Общо лева без ДДС

152 000,00

Словом: Сто петдесет и две хиляди лева без ДДС

Забележки:
1. Стоките отговарят на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за
определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с
енергопотреблението (ErP – Energy-related Products)
2. Стоките отговарят на Регламент (ЕС) No 813/2013 на Комисията от 2
август 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани
топлоизточници
3. Стоките са произведени от фирми, притежаващи внедрена система за
управление на качеството по EN ISO 9001
Документация (в оригинал и в превод на български език):
-

Декларация за съответствие;
ISO 9001 на производителя

Условия на доставката:
1. Срок на доставка: до 90 дни от датата на сключване на договор;
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: складове на „Булгартрансгаз“ ЕАД: складова база
с. Яна, община Кремиковци, гр. София гр. София (за обособена позиция
No 1) и СЗЕР Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски 2, гр. Ботевград (за
обособена позиция No 2), при условие на доставка DDP по Инкотермс –
2010.
София

С уважение:
/Ани Кочева/
заличено на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП
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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 котли за природен газ и газова горелка за котел
Уважаеми господине,
Във връзка с Ваше запитване Ви предлагаме нашата най-добра оферта за доставка на котли
за природен газ и газова горелка за котел, както следва:

I. Обособена позиция No1 Доставка на котли за природен газ
1. Котел газов кондензен стенен-турбо, тип С (затворена камера)
Технически характеристики:
 Производител: марка Viessmann
 топлинна мощност на котела: 264 kW при 80/60°C;
 табло за управление;
 захранване: 230 V, 50 Hz;
 работна среда – вода или антифриз;
 температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C;
 вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
 предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
 Димоход (комин) - тръба според отвора на котела - 10 метра
2. Котел газов кондензен стенен-турбо, тип С (затворена камера), марка







Технически характеристики:
Производител: Viessmann
топлинна мощност на котела: 80 kW при 80/60 ºC;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60º C, температура на изхода на котела 80º C;
3. Котел газов кондензен стенен-турбо, тип С (затворена камера)








Технически характеристики:
Производител: Viessmann
топлинна мощност на котела: 80 kW при 80/60°C;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C;

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




вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
затворен мембранен разширителен съд с обем 50л.
4. Котел газов кондензен стенен – турбо, тип С (затворена камера) за монтаж във външно
помещение от стоманена конструкция
















Технически характеристики:
Производител: Viessmann
топлинна мощност на котела: 80 kW при 80/60°C;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C;
Dгаз=1", Dвода=1 1/2"
вградени вентилатор, циркулационна помпа, обезвъздушител;
предпазна и контролна арматура, в т. ч. предпазен клапан;
предварително изолиран (с покритие за UVC защита) концентричен
вертикален комин с противоветрови накрайник;
комин ф80 /ф125 – дължина = 3,00м;
без БГВ;
максимална широчина 600 мм.
5. Котел газов кондензен стенен-турбо, тип С (затворена камера)








Технически характеристики:
Производител: Viessmann
топлинна мощност на котела: 60 kW при 80/60°C;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60°C, температура на изхода на котела 80°C.
6. Котел газов кондензен стенен-турбо, тип С (затворена камера)









Технически характеристики:
Производител: De Dietrich
топлинна мощност на котела: 26 kW при 80/60°C;
табло за управление;
захранване: 230 V, 50 Hz;
работна среда – вода или антифриз;
температура на входа на котела 60°Co, температура на изхода на котела 80°C;
Димоход ( комин ) - тръба според отвора на котела - 5 метра.

ПАУЪР ПАРТС ЕООД; ЕИК 205204973
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II. Обособена позиция No2 Доставка на газова горелка за котел
7. Газова горелка с работен диапазон 45 до 85 kW, двустепенна, комплект с газов тракт
20/300mbar


Технически характеристики:
За подмяна в наличен котел, газов чугунен G305 U (70 kW) на фирма Buderus с регулиращ уред
върху котела HS 3321(SO-вариант)

Документация:
 Декларации за съответствие;
 ISO 9001 на производителя
Условия на доставката:
-

-

-

Срок за доставка: 90 дни от датата на подписване на договора;
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 с. Яна, община Кремиковци, гр. София гр. София (за обособена
позиция No 1); СЗЕР Ботевград, ул. Акад. Стоян Романски 2, гр. Ботевград (за обособена
позиция No 2), при условие на доставка DDP по Инкотермс – 2010.
Котлите отговарят на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21
октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към
продукти, свързани с енергопотреблението (ErP – Energy-related Products)
Котлите отговарят на Регламент (ЕС) No 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани
топлоизточници
Котлите са произведени от фирми, притежаващи внедрена система за управление на
качеството по EN ISO 9001
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:
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 155 500, 00
(словом: сто петдесет и пет хиляди и петстотин) лева без ДДС.
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Таблица №1
№
Описание на продуктите

1.

2
3

4

5

6

7

Котел газов кондензен стенентурбо, тип С (затворена
камера)
Котел газов кондензен стенентурбо, тип С (затворена камера
Котел газов кондензен стенентурбо, тип С (затворена
камера)
Котел газов кондензен стенен –
турбо, тип С (затворена
камера) за монтаж във външно
помещение от стоманена
конструкция
Котел газов кондензен стенентурбо, тип С (затворена
камера)
Котел газов кондензен стенентурбо, тип С (затворена
камера)
Газова горелка с работен
диапазон 45 до 85 kW,
двустепенна, комплект с газов
тракт 20/300mbar

Количество Единична цена в
лева, без ДДС за 1
брой
1
22 300,00

Обща цена в
лева, без ДДС
22 300,00

4

7 150,00

28 600,00

3

8 200,00

24 600,00

2

10 250,00

20 500,00

4

11 250,00

45 000,00

2

5 100,00

10 200,00

1

4 300,00

4 300,00

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

155 500.00

Забележка: Цената по позиция 7 включва дейностите по демонтаж на старата дефектирала горелка,
както и доставка, монтаж и настройка на новата горелка. Всички останали позиции включват само
доставка до склада на Възложителя
Пауър Партс ЕООД
Управител: Георги Игнатов

