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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01050

Поделение: Министерство на икономиката и енрегетиката

Изходящ номер: 12-00-530 от дата 31/05/2014

Коментар на възложителя:
„Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши 

в административните сгради на Министерството на икономиката и 

енергетиката, находящи се в гр. София, ул. „Славянска“№ 8, ул. 

„Триадица“ № 8, ул. „Княз Александър I“ № 12, ул. „Леге“ № 2, ул. 

„Леге“ № 4, ул. „6-ти септември“ № 21, пл. „Св. Неделя”   № 1 и  в 

гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
гр. София, ул. "Славянска" № 8 02 9407820; 02 9407685

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Нина Иванова, началник сектор "ТПЛ", дирекция "ФУС"; Емилия Гюрова, 

младши експерт, дирекция "ФУС"

E-mail Факс
n.ivanova@mee.government.bg; 02 9872190

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http: // www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http: // www.mi.government.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на бутилираната натурална минерална вода - за питейни 

цели; подходяща за ежедневна употреба; с ниска минерализация от 150 

до 300 мг/л; негазирана.

 Състав на водата – неутрален или слабо алкален с PH над 7; 
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микрокомпоненти – натрий до 80 mg/l, флуор до 1,5 mg/l; с устойчив 

физико-химичен състав и свойства и санитарно-микробиологични 

показатели, съгласно изискванията посочени в Наредба за 

изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и 

трапезни води, предназначени за питейни цели /приета с ПМС № 178 от 

23.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 68 от 03.08.2004 г., изм. и доп., бр. 

66 от 25.07.2008 г./.

Водата трябва да бъде бутилирана в 19 /деветнадесет/ литрови галони 

за инсталиране на диспенсери.

Предоставяне на диспенсери за временно безвъзмездно ползване в 

рамките на срока на договора, с възможност за подгряване и 

охлаждане на водата; 

Предоставяне на оборотни галони за временно безвъзмездно ползване в 

рамките на срока на договора; 

Предоставените диспенсери и оборотни галони се връщат на 

изпълнителя след изтичане на договора;

Осигуряване на регулярно саниране на диспенсерите за вода минимум 

два пъти годишно. При санирането, всички механични части /филтри, 

клапан, тръбопровод и др./, които са в съприкосновение с водата, се 

почистват и дезинфекцират;

 Осигуряване на техническа поддръжка и постоянна профилактика на 

диспенсерите за вода;

Срок на годност на доставяната вода – не по-малко от 3 /три/ месеца 

от датата на доставката за конкретната заявка. 

 Участниците могат да предложат за доставка и повече от един вид 

минерална вода, ако отговаря на изискванията, посочени в настоящето 

техническо задание, но на посочената от тях цена за един галон 

минерална вода в ценовото предложение.

 Към доставката на минерална вода да се предвиди и доставка на 

пластмасови чаши за еднократна употреба с вместимост 0.200 литра, 

подходящи за употреба с предлагащите се от участника диспенсери.

 На външната страна на опаковката на всяка бутилка да има етикет, 

съдържащ задължителната информация, съгласно изискванията на чл. 22 

от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, 

изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Опаковката 

на стоката да отговаря на изискванията на действащите нормативни 

актове.

Опаковка, транспорт и съхранение – фабричната опаковка е задължение 

на Доставчика. Тя трябва да гарантира стоката от външни въздействия 

по време на транспортирането и съхранението на склад. Доставчикът 

трябва да даде указание за правилното съхранение на стоките.

 В срок до 1 /един/ ден след датата на влизането на договора в 

сила, Изпълнителят е длъжен да предостави диспенсерите на 

Възложителя, съгласно посоченото разпределение по сгради. Изделията 

да бъдат нови и неупотребявани. Да имат възможност за подгряване и 

охлаждане на водата. Възложителят си запазва правото по време на 

действие на договора да увеличи или намали броя на диспенсерите. 

След приключване на договора Възложителят връща диспенсерите на 

Изпълнителя.

Оферти надхвърлящи прогнозната стойност ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата.
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Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15981000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
за осъществяване предмета на поръчката в сградите на Министерството 

на икономиката и енергетиката следва да бъдат предоставени за 

временно и безвъзмездно ползване апарати за студена и топла 

вода /диспенсери/ с чашкодържачи, подходящи за бутилки /галони/ от 

19 /деветнадесет/ литра минерална вода и оборотен амбалаж, минимум 

60 бутилки. Избраният изпълнител е длъжен да извършва безплатна 

поддръжка и профилактика на диспенсерите за времето на действие на 

договора. Общият брой диспенсери с чашкодържачи е 21 /двадесет и 

един/, съответно: за сградата на ул. „Славянска” № 8 – 4 бр.; за 

сградата на ул. „Триадица” № 8 – 2 бр.; за сградата на ул. „Княз 

Александър І” № 12, ул. „Леге” № 2 и ул. „Леге” № 4 - 3 бр. ;  за 

сградата на ул. „6-ти септември“ № 21 – 7 бр., за сградата на пл. 

„Св. Неделя”  № 1– 1 бр. и за сградата  в гр. Пловдив, ул. 

„Железарска“ № 1” – 4 бр.

Възложителят има право да променя по всяко време на действие на 

договора броя на диспенсерите и оборотния амбалаж, според нуждите 

си в т.ч.  при намаляване броя на сградите,  дадени за управление 

на МИЕ, Възложителя има право да намали броя на доставките за 

съответната сграда, съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност

(в цифри): 45000   Валута: BGN

Място на извършване

В сгради на Министерството на икономиката и енергетиката код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участници в процедурата могат да бъдат: бутилиращи компании, 

техни дистрибутори както и други доставчици. Съответното качество 

се удостоверява с копие от пълномощно, сключен договор или друг 

документ, заверен с подпис и печат.

2. Участниците да представят заверено копие на Сертификат от 

министерството на здравеопазването съгласно Наредбата за 

изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и 

трапезни води, предназначени за питейни цели. 

3. Участниците да представят заверено копие на Санитарно 

разрешително за ползване на бутилките със заключение, че могат да 

се използват за бутилиране на вода и не променят качествата й при 

съхранение. 

4. Участниците трябва да разполагат с технически възможности за 

изпълнение на поръчката, което се следва да се докаже като се 

представи:

- списък с притежаваните собствени или наети транспортни средства, 

с които участникът разполага за срока на изпълнение на договора и с 

които ще бъдат осъществявани доставките /участникът трябва да 

посочи минимум две моторни превозни средства, с които разполага за 

срока на изпълнение на поръчката /.
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- списък с имена и телефони на лицата, отговарящи за изпълнението 

на поръчката /участникът трябва да посочи минимум две лица, които 

ще отговарят за изпълнението на поръчката/ 

5. Участниците да представят: 

•декларация, че предлаганите стоки отговарят на нормативните 

документи, посочени в техническата спецификация по образец към 

публичната покана, публикуван на интернет страницата на 

министерството http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и 

търгове";

•декларация за произход на доставяните стоки - по образец към 

публичната покана, публикуван на интернет страницата на 

министерството http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и 

търгове"; 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 09/06/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. предложение за изпълнение на доставката, съдържащо данни за 

лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на 

управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова 

сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството по 

образец на Възложителя – Приложение  към публичната покан, 

апубликувано на интернет страницата на министерството http: / / 

www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и търгове"; 

3. отделен плик с надпис „предлагана цена” (по образец – Приложение 

към публичната покана, публикуван на интернет страницата на 

министерството http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и 

търгове"; ) - Предложената цена трябва да бъде в лева, с точност до 

два знака след десетичната запетая. Оферти с цени, предложени в 

друга валута няма да бъдат разглеждани.

4. декларация за срока на валидност на направеното предложение - 

минимум 60 календарни дни, считано от датата на представянето на 

предложението (свободен текст);

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация:

5.1. списък с притежаваните собствени или наети транспортни 

средства, с които участникът разполага за срока на изпълнение на 

договора и с които ще бъдат осъществявани доставките /участникът 

трябва да посочи минимум две моторни превозни средства, с които 

разполага за срока на изпълнение на поръчката /;
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5.2. списък с имена и телефони на лицата, отговарящи за 

изпълнението на поръчката /участникът трябва да посочи минимум две 

лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката/

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение към 

публичната покана, публикувано на интернет страницата на 

министерството http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и 

търгове"; 

7. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 

от ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение  към публичната 

покана, публикувано на интернет страницата на министерството 

http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и търгове"; 

8. Декларация /свободен текст/ за съгласие с клаузите на приложения 

към поканата за участие в настоящата процедура проект на договор. 

9. Декларация, че предлаганите стоки отговарят на нормативните 

документи, посочени в техническата спецификация –  съгласно 

Приложение, публикувано на интернет страницата на министерството 

http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и търгове" );

10. Декларация за произход на доставяните стоки -   съгласно 

Приложение,   публикувано на интернет страницата на министерството 

http: / / www.mi.government.bg в рубрика  "Обяви и търгове"; ;

11.  Заверено копие на Сертификат от министерството на 

здравеопазването съгласно Наредбата за изискванията към 

бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели. 

12. Заверено копие на Санитарно разрешително за ползване на 

бутилките със заключение, че могат да се използват за бутилиране на 

вода и не променят качествата й при съхранение. 

13. Списък на приложените документи.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, това 

обстоятелство се декларира, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 

1, 5, 6 от Закона за обществените поръчки се представят за всеки от 

тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на 

тяхното участие.

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал 

или заверено с подпис на представляващия и печат на участника 

копие. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 09/06/2014 дд/мм/гггг
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