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

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“ провежда обществена
поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА НА ГЛИЦЕРОЛ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОП СПТО – СРОВ „МБТ“ И ПСОВ „САДИНАТА“
CPV код - 24964000-9
1. Общо описание
Биологичното пречистване на отпадъчни води в СРОВ „МБТ“ и ПСОВ „Садината“ се
постига чрез последователност от процеси на денитрификация и нитрификация, с които се
осъществява трансформация на азот-съдържащите съединения чрез паралелно окисление на
биогразградимата органика.
Глицеролът е необходим основно за функциониране на биологичното стъпало на ПСОВ,
като при неблагоприятно съотношението между биоразградим въглерод и нитратен азот, се
дозира и на СРОВ.
2. Tехнически изисквания към функционалния състав и свойствата на глицерола
Продуктът да е подходящ за добавка като въглероден източник в биобасейни с
двукомпонентна среда, представена от отпадъчна вода и активна утайка.
2.1. Минимално изискуеми параметри на глицерола
Активно вещество
Концентрация на активното вещество
Агрегатно състояние
Външен вид
Съдържание на примеси
Общо съдържание на тежки метали
Съдържание на хлориди
Съдържание на сулфати

1,2,3-пропантриол (глицерол)
не по-малка от 90,0 % m/m
течно
Безцветен, прозрачен
не повече от 10,0 %
< 10 ppm
< 10 ррm
< 1,0 %

3. Срокове, място и условия на доставка
3.1. Срок за изпълнение: 1 (една) година, считано от датата на сключване на договор или до
изчерпване на прогнозната стойност на договора, в зависимост от това, кое от събитията
настъпи първо.
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3.2. Място на изпълнение: Изпълнителят доставя заявените количества глицерол на адрес с. Яна, местност Садината, площадка „Садината“, ОП „Столично предприятие за третиране на
отпадъци“
3.3. Начин на възлагане: с отделни възлагателни писма с приложени към тях заявки.
3.4. Срокът на всяка една частична доставка следва да е до 15 (петнадесет) работни дни от
датата на изпращане на заявка от възложителя.
3.5. Продуктът да бъде доставян в контейнери с вместимост 1000 л. с метален обков.
3.6. Доставката да бъде окомплектована, както следва:
- Сертификат за анализ;
- Документ с посочен срок на годност;
- Актуален информационен лист за безопасност;
- Инструкция за работа;
- Приемо-предавателен протокол.
4. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Общата прогнозна стойност за
изпълнение на услугата е в размер до 30 000 /тридесет хиляди/ лева без включен ДДС за срок
от 1 /една/ година.
5. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на
поръчката е със собствени средства на възложителя. Заплащането се извършва въз основа на
предоставена фактура от страна на изпълнителя и подписан от страните приемо – предавателен
протокол, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на
посочените документи в т.3.6.
6. Изисквания към офертите
Начини на представяне на оферти - на е-mail: office@spto.bg или на адрес: с. Яна, местност
Садината - ОП СПТО.
Офертите да бъдат адресирани до:
Директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.
Съдържание на офертата:
А) Официално име на участника;
Б) Фирмени данни:
- Седалище и адрес на управление; ЕИК/БУЛСТАТ; адрес за кореспонденция; телефон за
връзка, e-mail; лице за контакти (длъжност, телефон за връзка, e-mail).
В) Ценова оферта, изготвена по образеца, както следва:

№

Наименование

1
1

2
Глицерол

Обща цена в
лева без ДДС

Единична
мярка

Прогнозно
количество
за срок от 1
година

Единична
цена в
лева без
ДДС

(колона 4 х 5)

3

4

5

6

Тон

20

Предложената цена да е крайна цена и да включва всички разходи по изпълнение на услугата,
включително разходи за персонал, транспорт до склад на възложителя и др.
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Г) Срок на валидност на офертата: не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни.
Д) Офертата да бъде подписана и подпечатана от представляващия участника.
Критерий за оценка на получените оферти: „най-ниска обща цена в лева без ДДС“.
Участникът с най-ниско ценово предложение ще бъде класиран за изпълнител на услугата.
Моля, при проявен интерес да изпратите Вашето предложение и изисканата информация до
17.30 часа на 02.03.2020 г. на e-mail: office@spto.bg или на адрес: гр. София, с. Яна, местност
Садината.
Лице за контакти: Стиляна Линчева – Ръководител ПСОВ, СРОВ, ВиК мрежи и помпени
станции, тел. 0889096814
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