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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 на минерална 

вода за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ (ОП СПТО)“ 

 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на на минерална вода за нуждите на ОП СПТО“ - CPV 15981000 

 

Изисквания: 

За всеки вид и разфасофка от предлаганите стоки, участникът следва да предостави 

информацията, описана в таблица 1 

Таблица 1: 

Минерална вода (Описание на различните възможно опаковки) 

Стока …………………. Опаковка ……………….. мл/л 

Търговска марка ….............. 

Производител ……………….. 

Наименование на водоизточника и находището на минерална вода, съгласно 

сертификат по Закона за храните. 

 Доставките ще се осъществяват периодично по дадена от Възложителя писмена заявка, 

изпратена по електронна поща от упълномощено за целта длъжностно лице. 

Възложителят със заявката определя вида и количеството на конкретната доставка; 

 Време за Доставка - до 2 /два/ дни след направена заявка; 

 Доставките да се извършват от понеделник до петък от 09 - 17:30 часа; 

 Всяка доставка на минерална вода трябва да е придружена с коректно издаден 

търговски документ; 

 Изпълнението предмета на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията 

на действащата нормативна уредба относно производството, бутилирането, 

етикетирането, съхранението, транспорта и търговията с хранителни продукти; 

 Фабричната опаковка е задължение на доставчика и тя ще гарантира запазване на 

качеството на стоката от външни въздействия по време на транспортиране и 

съхранение на склад.  

 Етикетите на бутилките да съдържат пълна информация с описание на доставяните 

артикули при спазване на изискванията на „Наредба за изискванията към бутилираните 
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натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели“ и 

„Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните“. 

 Участникът, определен за изпълнител следва да предостави 20 /двадесет/ броя нови, 

неупотребявани компресорни и/или електронни диспенсъри с възможност за 

подгряване и охлаждане на водата и 19 литрови оборотни галони за временно 

безвъзмездно ползване в рамките на срока на договора; При необходимост от 

допълнителни диспенсъри, Изпълнителят ги предоставя безплатно на Възложителя за 

временно ползване; 

 Доставката на диспенсъри се извършва след сключване на договор и представяне от 

Възложителя на заявка за доставка на диспенсъри, съдържащ необходимият брой и 

местоположение на диспенсърите; 

 Участникът, определен за изпълнител се задължава да поддържа в техническа 

изправност и годност за ползване диспенсърите, предоставени на Възложителя в срока 

на договора, като извършва минимум два пъти годишно технически преглед, включващ 

пълна профилактика, диагностика и отстраняване на неизправности, при следните 

условия: 

 За целите на профилактиката на предоставените диспенсъри да предоставя един 

месец по-рано график за дните на профилактика; 

 Извършването на профилактика ще се удостоверява с двустранно подписан 

Протокол за извършена профилактика; 

 Извършването на технически прегледи от Изпълнителя задължително се извършва 

на място, при Възложителя; 

 Извършването на ремонтите се извършва по преценка на участника в сервизна база 

или на място, при Възложителя; 

 При необходимост от извършване на ремонт в сервизна база, Изпълнителят се 

задължава да замени диспенсъра, откаран за ремонт с друг, с което ще осигури 

непрекъсваемост на доставка на вода; 

 На апаратите /диспенсърите/ задължително да се поставят стикери с името на 

фирмата и телефон за връзка със сервизната база; 

 В случай на дефект на диспенсър се задължава да изпраща свой представител за 

отстраняване на дефекта в срок до 8 (осем) часа в работни дни и не повече от 48 

(четиридесет и осем) часа в празнични и почивни дни, считано от часа и датата на 

уведомяване по телефона, посочен на диспенсъра, от страна на представител на 

Възложителя; 

 В случай  на възникнала необходимост от доставка на друг вид артикул, Възложителят 

изисква писмено от Изпълнителя предоставяне на оферта в 3 /три/ дневен срок от 

направената заявка; 

 Необходими документи съпровождащи стоката при доставка: 

- Приемо-предавателен протокол; 

- Фактура. 

 Договорените цени не подлежат на промяна за целия срок на договора. 

 

Участниците следва да отговарят на следните изисквания:  

- Да притежават валиден сертификат съгласно Закона да храните, издаден от 

Министерство на здравеопазването по реда на Наредбата за изискванията към бутилираните, 

натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, 
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удостоверяващ, че по произход състав и свойства, предлаганата минерална вода е подходяща 

за бутилиране за питейни цели. 

Участникът следва да представи заверено копие от гореописания сертификат. 

- Да притежават документи, доказателства, че могат да предлагат /разпространяват/ 

предлаганите стоки - обект на поръчката, в случаите когато участникът е различен от 

фирмата-производител, извършваща дейност по реда на чл. 12, ал. 3 от Закона за храните. 

 

Срок на договора: 12 /дванадесет/ месеца от датата на регистрационния индекс на Възложителя или 

до изчерпване на прогнозната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. 

Място на доставката:   

 Завод за МБТ и депо за неопасни отпадъци „Садината“, с. Яна, местност Садината; 

 Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“, с. Горни Богров, местност 

Мало ливаде. 

 

Срок на доставка: до 2 /два/ дни от датата на направена заявка от Възложителя. 

 

Начин на образуване на цената: 

Предлаганата цена да бъде в лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая, 

да е крайна и да  включва всички разходи по изпълнение на доставката, в това число: вложен 

труд при доставка; транспортни разходи; Участникът следва да представи и цена за 1 (един) 

технически преглед. 

  

Критерий за оценка: „най-ниска цена“. 

 

Участниците да представят в офертата си: Ценово предложение с включени единични 

цени, съгласно таблица № 2.  

Таблица № 2 

Минерална вода 

Ориентировъчно 

количество за 1 

/една/ година 

Единична 

цена без 

ДДС 

 

 

Обща сума 

Цена за опаковка от 500 мл 

 

200 

 

 

Цена за опаковка от 1,5 л 

 

100 
  

 

Цена за галон /19 литра/ за 

инсталиране на диспенсър 

 

 

4 560  

 

 

*Забележка: Описаните артикули в таблица № 2 ще се заявяват при възникнала 

необходимост, като Възложителят не се задължава да ги поръча в пълен обем. 

 

Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е до 29 999,00 лева без включен 

ДДС.  
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Изисквания към офертите  

Офертите да бъдат адресирани до: Директора на ОП „Столично предприятие за третиране на 

отпадъци“. 

Начини за представяне на оферти - на е-mail: office@spto.bg  или на адрес: с. Яна, местност 

Садината - ОП СПТО. 

 

Офертата да съдържа сведения за участника, както следва: 

 Официално име на участника; 

 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). 

Офертата следва да включва: 

 Попълнена таблица № 2, неразделна част от настоящото съобщение; 

 Цена за  1 (един) технически преглед; 

 Срок на доставка; 

 Срок за валидност на офертата - не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, 

считано от датата на получаване  на офертата от Възложителя; 

 Други документи – съгласно настоящото съобщение и по преценка на участниците. 

 

 Само избраният изпълнител ще бъде уведомен по телефон и/или на e-mail адреса, 

даден за обратна връзка. Със същият ще бъде сключен писмен договор. 

 

Във връзка с гореизложеното и при желание от Ваша страна да участвате в 

обществената поръчка, може да представите оферта в срок до 17.30 ч. на 01.12.2022 г. 

 

За контакти:  

Мария Брадистилова – 0888 936 274 

mailto:office@spto.bg

