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Уважаеми дами и господа,
Моля, в срок до 5 (пет) работни дни до 16:30 часа на последния ден на посочения срок, считано от
датата на настоящата покана да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово
предложение за следната услуга „Изпитване на утайки от СПСОВКубратово съгласно Приложение

№4 към чл. 8, ал.1 от Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез използването им в земеделието“.
1. Изискванане към участниците:
Участникът трябва да притежава сертификат за акредитация по БДС EN ISO 17025 на Лабораторията
за изпитване със срок на валидност, не по-кратък от една година от датата на подаването на
офертата. В обхвата на акредитация да са включени матрица „утайка"
2. Техническо задание за Изпитване на утайки от СПСОВ Кубратово съгласно Приложение №4
към чл. 8, ал.1 от Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез използването им в земеделието
Изисквания към изпълннието на услугата:
Анализ на проби от утайки от СПСОВ Кубратово по показатели:
1. Общ органичен въглерод
2. Общ нитратен азот
3. Фосфор - обменни форми, преизчислен като Р205
4. Калий - обменни форми, преизчислен като К20
5. Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра
- Издаване на Протокол от изпитване в обхват на акредитация с докладвана разширена
неопределеност на получените резултати;
- Характеристиките на методите (истинност и прецизност), границата на количествено
определяне и границата на откриване за отделните компоненти да съответстват на изискванията
на Наредба за реда и начина за оползотворяването на утайките от пречистването на отпадъчни
води чрез употребата им в земеделието;
- Участниците да декларират, че предложените от тях акредитирани методи, за задължителните
показатели, посочени от Участника, отговарят на техническото задание. Участникът да
представи таблично граница на количествено определяне за всеки показател.
-У частникът да посочи: място на доставка на пробата; вид на съда и количество проба по
показатели; срок за изпълнение (издаване на протокол от изпитване); срок на валидност на
оф ертата - посочен в календарни дни или до конкретна дата, не по-малко от 60 дни от датата
на получаване на офертата.
№
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4. Офертата трябва да включва:
4.1. Копие от валиден сертификат за акредитация по БДС EN ISO 17025;
4.2. Техническо предложение за изпълнение на услугата, в съответствие с техническото задание и
изискванията на възложителя.
№

1.
2.
3.
4.
5.

Показател

Ед. цена, лв. без ЛДС

Общ органичен въглерод
Общ нитратен азот
Фосфор - обменни форми, преизчислен
като Р 205
Калий - обменни форми, преизчислен
като К 2 0
Водоразтворими сулфати,
преизчислени като сяра
Сбор на № 1до М 5, лв. без ДДС:

В предложената от участника цена трябва да са включени всички разходи за изпълнение на услугата,
включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като Възложителят не дължи
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от Изпълнителя.
Разходите за транспорта на пробите (от СПСОВ Кубратово до лабораторията на изпълнителя и
обратно) са за сметка на Изпълнтеля.
Изразете цената в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
Начин на плащане: 100% след доставка на стоката, в срок до 60 дни след получаване на приемателнопредавателния протокол и коректно попълнената фактура.
5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД,
съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката, публикувани на електронен
адрес: www.sofiyskavoda.bg
6. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване (до 16.30 часа), на
български език, на имейл, факс или в запечатан плик в Деловодството на „Софийска вода” АД, ул.
“Бизнес парк” № 1, сграда 2А, ж.к. “Младост” 4, София 1766, на вниманието на Грета Събева - специалист
„Софийска вода” АД
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„Снабдяване”. Върху плика с офертата кандидата посочва своето наименование, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на офертата.

7. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка:
„най-ниска” предложена цена (Сбор № 1 до № 5, лв. без ДДС).
8. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!
Благодарим предварително!

Информацията е заличена съгласно чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
С уважение,
Грета Събева
Старши специалист “Снабдяване”
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Свилен 1 аЬровски
Директор „Логистикг и доставки”

