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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4215
Поделение: ________
Изходящ номер: 068-02-3-1 от дата 30/09/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
КОСТИНБРОД ЕКО АД
Адрес
ул. Челопешко шосе № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД
Град
Пощенски код
Страна
София
1839
Р България
Място/места за контакт
Телефон
0885 562635
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Теодора Иванова Вълчева, изп. директор
E-mail
Факс
t.valcheva@epm-bg.com
02 4896757
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.epm-bg.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Дейностите, предмет на изпълнението, включват следните задачи:
Задача 1.:Осигуряване на автоцистерни, съоръжени с оборудване за
изпомпване на промишлени води от басейни на площадката на
Регионалното депо и снабдени с Джи Пи Ес системи,.изпомпване и
транспортиране до колектор, одобрен и разрешен от Софийска вода, в
кв. Нови Искър или посочен от избрания изпълнител колектор,
съгласно сключения от него договор за пречистване.
Задача 2: Осигуряване на предварително сключен договор с
пречиствателната станция на „Софийска вода” или друга
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пречиствателна станция, с цел да гарантира приемането и
пречистването на инфилтратните води
Цената включва цялостната услуга – изпомване, извозване, заустване
в колектор, посочен от Софийска вода и пречистване на изпомпеното
количество инфилтрат и да се оферира в лева/тон инфилтрат, без ДДС.
Общото количество инфилтрат за изпомпване и извозване е съгласно
изразходвани средства за предходни години по заявка на Възложителя
и се възлага за периода октомври 2015 – октомври 2017, като следва
да бъде сключен договор за максимум 24 месеца, но не повече за
количеството, чиято обща стойност е 66 000 лева, без ДДС. Тази
услуга се заявява от Възложителя като аварийно действие, с цел
запазване на нивото на ретензионните басейни на площадката /РБ1
и/или РБ2/ с инфилтрат на Регионалното депо в рамките на
безопасното при обилни валежи. Стартирането на изпълнението на
услугата следва да се извърши най-късно до 3 календарни дни след
датата на получаване заявката за нея на адреса на електронната поща
на Изпълнителя. Предвид аварийността на услугата, Изпълнителят
трябва да осигури максимално възможното срочно изпомпване и
извозване на заявената партида, след стартирането на изпълнението.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
90000000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN
Място на извършване
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за регион Костинброд,
землището на с. Богьовци, община Костинброд

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
2.1Отчетността на количествата в тона ще се извършва чрез
претегляне на наличната на площадката на Регионално депо
Костинброд електронна везна пълно/празно на всички цистерни,
ползвани за изпълнение на услугата.
2.2 Цената да се оферира в лева/тон претеглен инфилтрат.
2.3На база на издадените кантарни бележки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя
протокол с количествата и съответстващата му фактура.
2.4 Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на
разположение необходимите технически ресурси и опит, които да
осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на
поръчката, както следва:
2.4.1Участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет
сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години,
считано до датата на подаване на офертата.
Под сходен предмет
следва да се разбира: договор за изпомпване, транспортиране и
заустване в пречиствателна станция на замърсени промишлени води.
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Участникът доказва своя опит с прилагането на заверени копия на
референции/препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в
справката–декларация № 10.
2.4.2Кандидатът да разполага със собствен специализиран транспорт
за извозване на производствените отпадни води – да притежава като
собственост минимум 2/броя/ транспортни средства – цистерни и да
разполага чрез договори за наем или др. с поне още 3 /три/ броя
транспортни средства. Транспортните средства, с които ще се
изпълнява поръчката, да са снабдени с Джи Пи Ес или аналогични
устройства за проследяване на курса и мястото на заустване.
Участникът доказва наличието им със копия от регистрационните
документи на транспортните средства , удостоверяващи неговата
собственост и с копия от сключените договори за наем или друг
удостоверяващ правата му за ползване документ. Копията да са
заверени с „Вярно с оригинала” и печат на кандидатът.
2.4.3Участникът да има валиден към датата на подаване на офертата
сключен договор със „Софийска вода” или друга пречиствателна
станция в Столична община или област София за заустване на
отпадъчни води. Изискването се доказва чрез копие от договорния
документ.
2.4.4Участникът да има издаден регистрационен документ по реда на
чл. 35 от ЗУО за транспортиране на отпадък от групите с код 19 07 Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 или с
код 19 08 - 19 08 Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни
води, неупоменати другаде. Изискването се доказва с копие от
издадения регистрационен документ или копие от подаденото заявление
за издаването му до РИОСВ или МОСВ.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на
техническата оценка и финансовата оценка, по формулата КОn = ТОn х
30 % + ФОn х 70 %.
Финансовата оценка се получава като ФОn = Минималната оферирана
цена/Оферирана Цена на кандидата x 100.
Техническата оценка се изчислява като ТОn=(50%:СрР +50%:Ср Т) x
100, където
СрР - е Срок на реакция в дни след датата на получаване на
заявката по ел. поща за осигуряване на транспортните средства на
площадката на Регионално депо Костинброд.
СрТ – е Срок за транспортиране на 500 тона инфилтрат в дни, считано
от датата на осигуряване на транспортните средства на площадката на
Регионално депо Костинброд.
Срок за получаване на офертите
Дата: 15/10/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
документацията - указания за участие и образци на документи могат
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да се получат от интернет адрес: www.epm-bg.com

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/10/2015 дд/мм/гггг
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