
 

  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД            BULGARIAN  POSTS  PLC  
    ул. “Академик Стефан Младенов” № 1            1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31, 
бл. 31, 1700 София, тел.  02 / 949 32 80           1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80, 

       факс: 02 / 962 53 29             fax: + 359 2 962 53 29 
     www.bgpost.bg            info@bgpost.bg 

  

 У К А З А Н И Я 

към публична покана с предмет:  
„Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” 

 
1. Предмет на обществената поръчка:  

„Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма”.  
 

2. Изисквания към обекта на поръчката: 
Поръчката да се изпълнява при спазване изискванията на Възложителя, посочени в 
Техническата спецификация /Приложение №1/. 
 

3. Място на изпълнение на поръчката: 
Български разменно-сортировъчен център  –  гр.София, кв. „Нова Враждебна”, ул. 
„Челопешко шосе” №31.  
 

4. Съдържание на офертите: 
Офертите се събират под формата на писмени предложения, изготвени в отговор 

на поканата на възложителя и трябва да съдържат: 
4.1 Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни 

сведения за участника /Приложение №3/; 
4.2 Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.Чуждестранно юридическо лице 
представя еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в 
държавата, в която е установено. 

4.3 Техническо предложение на участника за изпълнение на изискванията от 
техническата спецификация на Възложителя /Приложение №2/ и изискванията на 
поканата за участие, в образеца на техническото предложение.Участникът следва да 
декларира и опише в свободен текст възможност за техническо и финансово 
обезпечаване на изпълнението на поръчката. 
 4.4 Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката 
без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово 
предложение /Приложение №4/, което задължително съдържа: 
 4.4.1 единична цена без ДДС; 
 4.4.2 цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 
 4.4.3 всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от 
участника цени са за негова сметка. 
 
 5. Декларация от законния представител на участника, че приема условията на 
приложения към поканата проект на договор  /Приложение №6/. 
 

6 . Срок за изпълнение на поръчката – две години от датата на сключване на 
договора. 



 
 
7. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни 

дни от крайния срок за получаване на предложението. 
 

 8. Подаване на офертата: 
 8.1 Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в 
един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те 
трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част / всеки 
равностоен метод се приема за правилно изпълнение /. 
 8.2 Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; 
името на участника; адрес наименованието на поръчката: „Изпомпване на отпадни 
води от изгребна септична яма”; името на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес. 
 8.3 Офертите се подават лично или по пощата, всеки работен ден от 09.00 часа 
до 16.30 часа в срок до 17.04.2012г., в служба „Деловодство” в Централно управление 
на „Български пощи” ЕАД на адрес: 1700-София, ул. „Академик Стефан Младенов” 
№ 1, бл. 31. 
 
 9.  Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, 
при подписване на договора:  

9.1 Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от финансовия ресурс, 
заложен за изпълнение предмета на поръчката .  
 9.2  Документи съгласно чл.101е от ЗОП. 
  
 За контакти: Радослав Йовчев тел.: 02/ 949 3181 
             Сашо Ламбов      тел.: 02/ 949 33 89 

 
Неразделна част от настоящите указания са следните приложения: 
 
Приложение №1: Техническа спецификация; 
Приложение №2: Образец на техническо предложение / техническа оферта/; 
Приложение №3: Образец от справка на административни сведения за участника; 
Приложение №4: Образец на ценово предложение /ценова оферта/; 
Приложение №5: Проект на договор; 
Приложение №6: Декларация от законния представител на участника, че приема 
условията на приложения към поканата проект на договор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


