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 автобуси за нуждите на
„Булгартрансгаз” ЕАД“, разпределена в три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 Доставка на автобус 12+1 места
Обособена позиция №2 Доставка на автобус 14+1 места
Обособена позиция №3 Доставка на автобус 19+1 места – 2 броя,
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 16.07.2019 г.
Офертата следва да съдържа:
- описание на продуктите, с посочен модел и производител;
- цени за продуктите – единични и обща (за обособена позиция № 3) в лева, без ДДС.
Цените следва да включват всички разходи за изпълнение, в т.ч. за доставка до
Централно Управление /ЦУ/ на "Булгартрансгаз" ЕАД – с адрес: гр. София, ж.к. “Люлин2”, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, 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:
Обособена позиция №1
Обособена позиция №2
Обособена позиция №3

Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД
Доставка на автобус 12+1 места
Доставка на автобус 14+1 места
Доставка на автобус 19+1 места – 2 броя

1. МЯСТО НА ДОСТАВКА
Централно Управление /ЦУ/ на "Булгартрансгаз" ЕАД – с адрес: гр. София, ж.к.
“Люлин-2”, бул. ”Панчо Владигеров” № 66.
2. СРОК НА ДОСТАВКА
Не повече от 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договор.
3. ИЗИСКВАНИЯ:
3.1. Предлаганите автобуси следва да бъдат фабрично нови, като годината на
производство не трябва да бъде по-рано от 2019 г.
3.2. Допускат се само фабрично произведени автобуси, както и такива, които са
преустроени (трансформирани) в автобуси.
3.3. Предлаганите автобуси по обособена позиция № 3 от предмета на поръчката
следва да са от еднаква марка и модел.
4. ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
И
ГАРАНЦИОННА
ОТГОВОРНОСТ.
4.1. Участникът трябва да осигури в рамките на гаранционния срок отстраняване със
свои сили и средства и за своя сметка в договорените срокове всички повреди и/или
несъответствия на автобуса (автобусите), проявени и/или открити в рамките на
гаранционния срок, съответно да подменя дефектирали части и/или компоненти с
нови. Изпълнителят е длъжен при отстраняване на несъответствия да влага само
оригинални резервни части, материали и консумативи.
4.2. Гаранционен срок на автобусите - не по-малко от 48 месеца и не повече от 60
месеца или не по-малко от 100 000 км. и не повече от 150 000 км. пробег, което от
двете настъпи първо, считано от датата на доставка.
4.3. Гаранционният срок на антикорозионното покритие на купето на автобусите
трябва да бъде не по-малък от 5 години, считано от датата на доставка на автобуса.

5. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обособена позиция № 1
Автобус 12+1 места - 1 бр.
Задвижване: задно
Купе:






Пътнически автобус -„Минибус”
брой места: 12 + 1
обем на резервоара: не по-малко от 70 литра
цвят: бял
ляво разположен волан

Двигател:
 гориво: дизел
 мощност: не по-малко от 128 KW
 мощност: не повече от 2 000 куб. см.
 екологични норми: EURO VI или еквивалент
 комбиниран разход: не повече от 15 литра / 100 км
Скоростна кутия:
 механична, 6 степенна скоростна кутия
Спирачна система:
 предни – дискови спирачки
 задни - дискови или барабанни спирачки
 антиблокираща спирачна система – ABS
Окачване:
 предно: механично или пневматично на въздушни възглавници;
 задно: механично или пневматично на въздушни възглавници.
Вентилационно и терморегулиращо оборудване:
 климатична инсталация за предната и задната пътническа част
 допълнително независимо отопление на пътническата част - печка
Интериор:
 тапицерия – тъмен цвят
 износоустойчиво покритие на пода на цялата пътническа част
 аудио с-ма с вградени тон колони
 триточкови колани за всички седалки
Автомобилни гуми:
 използваните гуми да са със стандартни размери
 пълноразмерна резервна гума
 комплект летни и зимни гуми
 двойни задни гуми
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Системи за сигурност:
 алармена инсталация с имобилайзер
 въздушни възглавници – не по-малко от 2 бр.
 електронна система за стабилност
Външно осветление:
 съгласно изискванията на действащата нормативна база
Допълнително оборудване:
 ограничител на скоростта
Инструменти и принадлежности:
 Всички инструменти и принадлежности упоменати в ръководството за
екслоатация на автобуса.
Обособена позиция № 2
Автобус 14+1 места - 1 бр.
Задвижване: задно
Купе:






Пътнически автобус - „Минибус”
брой места: 14 + 1
обем на резервоара: не по-малко от 70 литра
цвят: бял
ляво разположен волан

Двигател:
 гориво: дизел
 мощност: не по-малко от 128 KW
 мощност: не повече от 2 000 куб. см
 екологични норми: EURO VI или еквивалент
 комбиниран разход: не повече от 15 литра / 100 км
Скоростна кутия:
 механична, 6 степенна скоростна кутия
Спирачна система:
 предни – дискови спирачки
 задни - дискови или барабанни спирачки
 антиблокираща спирачна система – ABS
Окачване:
 предно: механично или пневматично на въздушни възглавници;
 задно: механично или пневматично на въздушни възглавници
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Вентилационно и терморегулиращо оборудване:
 климатична инсталация за предната и задната пътническа част
 допълнително независимо отопление на пътническата част - печка
Интериор:
 тапицерия – тъмен цвят
 износоустойчиво покритие на пода на цялата пътническа част
 аудио с-ма с вградени тон колони
 триточкови колани за всички седалки
Автомобилни гуми:
 използваните гуми да са със стандартни размери
 пълноразмерна резервна гума
 комплект летни и зимни гуми
 двойни задни гуми
Системи за сигурност:
 алармена инсталация с имобилайзер
 въздушни възглавници – не по-малко от 2 бр.
 електронна система за стабилност
Външно осветление:
 съгласно изискванията на действащата нормативна база
Допълнително оборудване:
 ограничител на скоростта
Инструменти и принадлежности:
 Всички инструменти и принадлежности упоменати в ръководството за
екслоатация на автобуса.

Обособена позиция № 3
Автобус 19+1 места - 2 бр.
Задвижване: задно
Купе:






Пътнически автобус - “Минибус”
брой места: 19 + 1
обем на резервоара: не по-малко от 70 литра
цвят: бял
ляво разположен волан

Двигател:
 гориво: дизел
 мощност: не по-малко от 128 KW
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мощност: не повече от 2 000 куб. см
екологични норми: EURO VI или еквивалент
комбиниран разход: не повече от 15 литра / 100 км

Скоростна кутия:
 механична, 6 степенна скоростна кутия
Спирачна система:
 предни – дискови спирачки
 задни - дискови или барабанни спирачки
 антиблокираща спирачна система – ABS
Окачване:
 предно: механично или пневматично на въздушни възглавници
 задно: механично или пневматично на въздушни възглавници
Вентилационно и терморегулиращо оборудване:
 климатична инсталация за предната и задната пътническа част
 допълнително независимо отопление на пътническата част - печка
Интериор:
 тапицерия – тъмен цвят
 износоустойчиво покритие на пода на цялата пътническа част
 аудио с-ма с вградени тон колони
 триточкови колани за всички седалки
Автомобилни гуми:
 използваните гуми да са със стандартни размери
 пълноразмерна резервна гума
 двойни задни гуми
 комплект летни и зимни гуми
Системи за сигурност:
 алармена инсталация с имобилайзер
 въздушни възглавници – не по-малко от 2 бр.
 електронна система за стабилност
Външно осветление:
 съгласно изискванията на действащата нормативна база
Допълнително оборудване:
 ограничител на скоростта
Инструменти и принадлежности:
 Всички инструменти и принадлежности упоменати в ръководството за
екслоатация на автобуса.
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