
„СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ 
гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg 

 

 

 

 

 
 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 

 
ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИООТПАДЪЦИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОП „СПТО” 

 

             1.Пълно описание :  

 

Избор на фирма за обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци за нуждите на ИБТ “Хан 

Богров” - ОП “СПТО”  

            2. Изисквания:  

 

- Максимално и ефективно премахване на зловонните миризми; 

- Съставките в препаратите да са от естествен произход; 

- Препаратите да разграждат и отстраняват гниещи остатъци; 

- Наличие на документ, удостоверяващ безопасността на препаратите; 

- Наличие на  валиден сертификат за качество, издаден на името на участника, с обхват, 

съответстващ на предмета на пазарното проучване; 

- Съдовете за биоотпадъци, които следва да са обезмирисяват, са със следните размери:  

Контейнер 40 литра 

Контейнер 120 литра 

Контейнер 240 литра 

Контейнер тип „вана” с вътрешни размери 

3500х1820х1150 

Стоманени контейнери с ролки с вътрешни 

размери  4500Х2300Х1400 

 

 3. Срок за изпълнение на услугата: 1 година  

 

            4. Начин на образуване на цената:  

            5. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни 

 

Предлаганата цена в лева да е крайна цена и да включва всички разходи.  

Забележка: Когато участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавената 

стойност / ЗДДС/, не посочва ДДС в предложената от него цена 

    

            5. Участниците да представят в офертата си:  

 

    а. Ценово предложение в лева без ДДС за третиране на контейнер от всеки вид за един 

месец; 

    b. Подробно обяснение за методите на прилагане на препаратите и необходимото за целта 
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оборудване 

    c. Сведения за участника, съдържащи информация относно: 

 

1. Официално име на участника 

2. Фирмени данни:  

- седалище и адрес на управление:   

3. Регистрация: 

 EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 

................................................................  

 ИН по ЗДДС: ...............................................................(в приложимите от закона случаи) 

4.  Адрес за кореспонденция:  

телефон: .............................. факс: ............................................. е-mail: .......................................... 

 

3.  Лице за контакти:  

длъжност.............................................. телефон ................................., факс 

...................................... 

е-mail: ............................................. 

 

 

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето ценово предложение и изисканата 

информация до 16.00 часа на 12.06.2015г. по е-mail:  office@spto.bg 

Офертата да бъде адресирана до инж. Николай Савов, Директор ОП „Столично предприятие 

за третиране на отпадъци“. Предложението/ офертата да бъде подписана и подпечатана от 

представляващия участника/кандидата. 

 

ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО-

ДОЛУ ОБРАЗЕЦ И ПОДПИСАНА ОТ УЧАСТНИКА. 

 

 

Лице за контакт: Виктор Атанасов – Оператор технолог биоотпадъци 

Тел. :    0886 25 59 92 office@spto.bg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  ОП СПТО 

ИНЖ. НИКОЛАЙ САВОВ 

 

 

ОФЕРТА  

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА „ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДЛАГАЩА 

ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИООТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП 

„СПТО”“ 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в пазарно проучване за 

„ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДЛАГАЩА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА 

БИООТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СПТО”“ 

Декларирам/е, че съм/сме разгледал/и информацията за участие и съм/сме запознат/и с 

указанията и условията за участие. Съгласен/ни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемам/е без възражения. 

Заявявам/е, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ ще 

ползвам/е / няма да ползвам/е  /излишното се задрасква /подизпълнители.                                                                                          
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Предлагам/е срок за изпълнение на предмета на поръчката: 1 година 

Декларирам/е, че представената от мен/нас оферта е валидна до ……………………..       

(посочва се срокът, определен в пазарното проучване). 

Описание на методи на използване на предлаганите  препарати и необходимото оборудване 

 

 

Изпълнението на предмета на пазарното проучване ще извършим при следните цени: 

Вид контейнер Цена за третиране на 1 контейнер/месец (без 

ДДС) 

Контейнер 40 литра  

Контейнер 120 литра  

Контейнер 240 литра  

Контейнер тип „вана” с вътрешни размери 

3500х1820х1150 

 

Стоманени контейнери с ролки с вътрешни 

размери  4500Х2300Х1400 

 

 

Предлагаме обща цена за изпълнение : .............................................. без ДДС. В цената са 

включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

Прилагам: 

1. Сертификат, удостоверяващ безопасност на препаратите. 

2. Сертификат за качество. 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


