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ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 
 

ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА НАЕМАНЕ НА ЦИСТЕРНА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА 
ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ  

 
    1.Пълно описание : За избор на фирма за наемане на цистерна за извозване на 
инфилтратни води от Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“ до 
Пречиствателна станция „Садината“ 

      2. Изисквания: Офертата трябва да включва информация относно цената на 
кубичен метър извозени инфилтратни води. 
Изисквания към цистерната: 

 да е с обем минимум 10 m3; 
 да бъде алуминиева или неръждаема; 
 да разполага с функциониращ поплавък за отчитане на нивото от 

външната страна на корпуса. 
 2.1. Срок на валидност на офертата: 

В офертата следва да бъдат посочени единични цени в български лева и 
характеристики. 
            3. Срок за изпълнение: до един ден от възлагането на задачата 
            4. Начин на образуване на цената: Предлаганата цена в лева да е крайна цена и 
да включва всички разходи. 
Когато продавачът 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:  
            a. Офертата да бъде адресирана до инж. Николай Савов, Директор ОП 
„Столично предприятие за третиране на отпадъци“ 
            b. Да бъде подписана и подпечатана от представляващия 
участника/кандидата 
 

c. Срок на валидност на офертите: не по- малък от 30 дни. 

            d.  Сведения за участника, съдържащи информация относно: 
1. Официално име на участника: 
2. Фирмени данни:  
- седалище и адрес на управление:   
 
 
3. Регистрация: 
• В Търговския регистър 
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................................................................  
• Булстат /ЕИК/: ............................................................... 

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  или на 
адрес: гр.София  с.Яна, местност Садината. 

 
ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПО-ДОЛУ ОБРАЗЕЦ И ПОДПИСАНА ОТ УЧАСТНИКА. 

 
 
Лице за контакт: Виктор Атанасов, Оператор-технолог биоотпадъци 
тел. 0882 25 10 56, e-mail: office@spto.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@spto.bg
mailto:office@spto.bg


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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 
 

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  ОП СПТО 
ИНЖ. НИКОЛАЙ САВОВ 
 
 

ОФЕРТА  
ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА „ ИЗБОР НА ФИРМА ЗА 

НАЕМАНЕ НА ЦИСТЕРНА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ “ 

 
 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 

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

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

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

ЕИК /Булстат: _____________________________,  
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представлявано от _____________________________________________, в качеството 
му на ___________________________________. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в пазарно проучване за „ 
ИЗБОР НА ФИРМА ЗА НАЕМАНЕ НА ЦИСТЕРНА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА 

ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ “ 

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.                                                                                          

Предлагам/е срок за изпълнение на предмета на поръчката: до един ден от 
възлагането на задачата 

Декларирам/е, че представената от мен/нас оферта е валидна до 
……………………..       (посочва се срокът, определен в пазарното проучване). 

Предлагаме цена за извозване на 1м3 инфилтратни води в лева без ДДС.............. В 
цената са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. 
 

 
ДАТА: _____________ г.  ПОДПИС и ПЕЧАТ:_________________________ 

______________________________________ 

(име и фамилия) 

_______________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


