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Покана за оферта  

  От: Николета  Тричкова 

  Тел.: 02/8122 443 

  E-mail: ntrichkova@sofiyskavoda.bg 

  Дaта: 04.08.2022г. 

  Стр. 7 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Моля, в срок до 5 работни  дни, считано от датата на настоящата покана да ни 
предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следните 
услуги: Куриерска услуга за транспорт на чуплив товар - стъклени и пластмасови 
банки с проби от води, утайки и почви на територията на България. 

1. Технически спецификации и изисквания към участниците: 

1.1. Да предоставя куриерски услуги по заявка от лабораториите на „Софийска 
вода“ АД: 

  в рамките на София – експресна - в рамките на работния ден и стандартна 
за 24 часа  

 за страната – експресна - до 24 часа и стандартна до 2 работни дни. 

1.2. Доставка от врата до врата. 

1.3. Известията за доставка на пратка (електронни обратни разписки, входящи 
номера) по предварителна заявка да бъдат предоставяни на Възложителя най-късно 
в първия работен ден на седмицата след доставката. 

1.4. Да връща информация за недоставена пратка, като посочва и причините за 

недоставянето ѝ – в рамките на срока, за който е поръчано извършването на 
доставката. 

1.5. Да има възможност за двупосочна пратка (при изпращане на пратка да се 
върне при нас след пристигане и обработване от клиента). 

1.6. Да доставя на посочения адрес чупливия товар с непроменено състояние. 

1.7. Да етикетира товара след подаване на точна информация за целта, от страна 
на Възложителя. 

1.8. Да предлага различни видове опаковки, подходящи за чуплив товар  
стъклени и пластмасови банки с проби от води, утайки и почви). 

1.9. Да посочи условията на предоставяне и реда за заявяване на опаковките. 

1.10. Да предоставя възможност за онлайн проследяване на пратките безплатно. 

1.11. Да извършва наземен транспорт на чуплив товар на територията на 
България  

1.12. Да предложи допълнителната услуга - обявена стойност за пратки, до която 
куриерът носи отговорност в случаите на повреда, загуба или кражба (при позволен 

преглед на съдържанието на пратката преди изпращането ѝ) 

1.13. Да има възможност допълнително да включи застраховка въз основа на 
обявена стойност на пратката. 

1.14. В случай на изгубване или увреждане на пратката, Изпълнителя дължи 
компенсация в размер равен на стойността на пратката, ако е посочена такава. 

1.15. В случай на неизпълнена заявка за куриерска услуга в рамките на 
заявеното време, Възложителят не дължи заплащане на Изпълнителя за тази заявка, 
а Изпълнителят дължи обезщетение за всички вреди, които Възложителят ще 
претърпи вследствие действията на Изпълнителя. 

1.16. На изпълнителя не се гарантират количества на възлаганите за доставка 
пратки. 
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2. Изисквания към изпълнението: 

2.1. Фирмата куриер да опакова (имайки предвид чуплив товар) и достави на 
посочения адрес чупливия товар с непроменено състояние. 

2.2. Фирмата куриер да етикетира товара след подаване на точна информация за 
целта, от страна на Възложителя. 

2.3. Фирмата куриер да предоставя обратна информация за извършената 
доставка. 

2.4. Фирмата куриер да предоставя възможност за Онлайн проследяване на 
пратките. 

3. Място на доставка/изпълнение: Пробите ще се вземат от лабораториите на 
Софийска вода АД с адреси: 

3.1. ЛИК в ПСПВ Бистрица, в.з. Малинова долина, ул. Хотнишки водопад 2; 

3.2. ЛИК в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, гр. София. 

4. Цени и финансови условия 

4.1. Участниците следва да представят попълнени ценови таблици (Приложение 
№1 към настоящата покана за оферта). 

4.2. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на 
доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2013), 
както и всички разходи и такси, платими от „Софийска вода“ АД, подразбиращи се 
или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак 
след десетичната запетая. 

5. Офертата се изготвя на български език и трябва да включва: 

5.1. Срок на изпълнение: 

5.1.1. В рамките на София – експресна - в рамките на работния ден и 
стандартна за 24 часа;  

5.1.2. За страната – експресна - до 24 часа и стандартна до 2 работни дни. 

5.2. Гаранционен срок (в години, месеци или дни, покритие и условия, при 
които важи гаранцията) - в случай че е приложимо. 

5.3. Срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни или до 
конкретна дата, не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата. 

5.4. Срок и процедура за приемане на рекламации. 

5.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

5.6. Ценово предложение - Попълнени ценови таблици (Приложение №1 към 
настоящата покана за оферта). 

5.7. Офертата трябва да бъде придружена със съответните лицензи и 
удостоверения. 

6. 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. (С 
фирмата избрана за изпълнител ще бъде подписан предложен от „Софийска 
вода“ АД едногодишен договор с прогнозна стойност 3500.00 лева без ДДС) 

7. Начин на плащане: 100% след извършване на услугите, в срок до 60 (шестдесет) 
дни след представяне на коректно попълнената фактура, с придружаващите я 
документи в отдел Счетоводство на Възложителя. 

8.  Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване, 
по имейл, на вниманието на  Николета Тричкова – Старши специалист 
„Администриране на договори по ЗОП“.  

9. Икономически най-изгодната оферта ще се определи по критерий за възлагане 
„най-ниска цена“, въз основа на следната методика за оценка: 

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от 
възложителя условия се извършва както следва: 
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К1 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на колетни 
пратки до 50 кг за експресна услуга в рамките на София (за целите на оценката). 
Тежест 10 точки. 

К2 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на колетни 
пратки до 50 кг за стандартна услуга в рамките на София  (за целите на оценката) 
Тежест 25 точки. 

К3 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на колетни 
пратки до 50 кг за експресна услуга в страната (извън София)  (за целите на 
оценката). Тежест 10 точки. 

К4 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на колетни 
пратки до 50 кг за стандартна услуга в страната (извън София) (за целите на 
оценката). Тежест 25 точки. 

К5 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за експресна услуга в рамките на София (за целите 
на оценката). Тежест 5 точки. 

К6 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за стандартна услуга в рамките на София  (за 
целите на оценката). Тежест 10 точки. 

К7 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за експресна услуга в страната (извън София) (за 
целите на оценката). Тежест 5 точки. 

К8 - Средна стойност от всички редове с единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за стандартна услуга в страната (извън София) (за 
целите на оценката). Тежест 10 точки. 

КО = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8  

където:  

КО - комплексна оценка на съответния участник 

К1, Кn …… К8 - оценки по съответните показатели за оценка. 

Максималната комплексна оценка е 100 точки. 

По всеки от показателите участникът предложил най-ниска средна цена получава 
максималния брой точки. Точките на останалите участници се изчисляват по 
следния начин: най-ниската предложена средна цена се дели на предложената 
средна цена от оценявания участник и резултатът се умножава с тегловия 
коефициент (тежестта) на съответния показател. 

Всички посочени от участниците средните цени на услугите по съответните 
показатели следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

Класиране на офертите 

Класирането на офертите на участниците се извършва в низходящ ред, като на 
първо място се класира участникът получил най-голям брой точки от 
комплексната оценка, а на последно участникът, получил най-малък брой точки. 

10. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания 
няма да бъдат оценени! 

Благодарим предварително! 

 
С уважение,  

Николета Тричкова Свилен Габровски 
Старши специалист 
„Администриране на договори по ЗОП“ Директор „Логистика и снабдяване“ 
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Приложение №1 

Ценова таблица №1 

№ Тежест Име 

Ед. цена 

в лв. без 

ДДС 

1. 10 
К1: Средна стойност от всички редове с единични цени за 
транспорт на колетни пратки до 50 кг за експресна услуга в 

рамките на София (за целите на оценката) 

 

2. 25 
К2: Средна стойност от всички редове с единични цени за 
транспорт на колетни пратки до 50 кг за стандартна услуга в 

рамките на София  (за целите на оценката) 

 

3. 10 

К3: Средна стойност от всички редове с единични цени за 

транспорт на колетни пратки до 50 кг за експресна услуга в 

страната (извън София)  (за целите на оценката) 

 

4. 25 

К4: Средна стойност от всички редове с единични цени за 

транспорт на колетни пратки до 50 кг за стандартна услуга в 

страната (извън София) (за целите на оценката) 

 

5. 5 

К5: Средна стойност от всички редове с единични цени за 

транспорт на непалетизирани пратки до 200 кг за експресна 

услуга в рамките на София (за целите на оценката) 

 

6. 10 

К6: Средна стойност от всички редове с единични цени за 

транспорт на непалетизирани пратки до 200 кг за стандартна 

услуга в рамките на София  (за целите на оценката) 

 

7. 5 

К7: Средна стойност от всички редове с единични цени за 

транспорт на непалетизирани пратки до 200 кг за експресна 

услуга в страната (извън София) (за целите на оценката) 

 

8. 10 

К8: Средна стойност от всички редове с единични цени за 

транспорт на непалетизирани пратки до 200 кг за стандартна 

услуга в страната (извън София) (за целите на оценката) 

 

 100 Сума от редове с пореден №: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8   

 

Таблица към точка 1 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
колетни пратки до 50 кг за експресна услуга в рамките на София  

№ Тегло на колетна пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 …до …… кг…………………………  

2 … над……..до …… кг ………………………  

3 … над……..до …… кг …………………………  

4 … над……..до ……  кг …………………………  

5 … над……..до …… кг …………………………  

6 … над…….. до 50 кг …………………………  

 К1: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на колетни 

пратки до 50 кг за експресна услуга в рамките 
на София (за целите на оценката) 
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Таблица към точка 2 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
колетни пратки до 50 кг за стандартна услуга в рамките на София  

№ Тегло на колетна пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 …до …… кг…………………………  

2 … над……..до …… кг ………………………  

3 … над……..до …… кг …………………………  

4 … над……..до ……  кг …………………………  

5 … над……..до …… кг …………………………  

6 … над…….. до 50 кг …………………………  

 
К2: Средна стойност от всички редове с 
единични цени за транспорт на колетни 

пратки до 50 кг за стандартна услуга в 

рамките на София  (за целите на оценката) 

 

 

Таблица към точка 3 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
колетни пратки до 50 кг за експресна услуга в страната (извън София)  

№ Тегло на колетна пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 …до …… кг…………………………  

2 … над……..до …… кг ………………………  

3 … над……..до …… кг …………………………  

4 … над……..до ……  кг …………………………  

5 … над……..до …… кг …………………………  

6 … над…….. до 50 кг …………………………  

 К3: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на колетни 
пратки до 50 кг за експресна услуга в 

страната (извън София)  (за целите на 

оценката) 

 

 

Таблица към точка 4 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
колетни пратки до 50 кг за стандартна услуга в страната (извън София) 

№ Тегло на колетна пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 …до …… кг…………………………  

2 … над……..до …… кг ………………………  

3 … над……..до …… кг …………………………  
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4 … над……..до ……  кг …………………………  

5 … над……..до …… кг …………………………  

6 … над…….. до 50 кг …………………………  

 К4: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на колетни 
пратки до 50 кг за стандартна услуга в 

страната (извън София) (за целите на 

оценката) 

 

 

Таблица към точка 5 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за експресна услуга в рамките на София  

№ Тегло на непалетизирана пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 над 50 до …… кг……………  

2 над ……… до …….. кг…………  

3 над ……… до 200 кг…………  

 К5: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за 

експресна услуга в рамките на София (за 

целите на оценката) 

 

 

Таблица към точка 6 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за стандартна услуга в рамките на София  

№ Тегло на непалетизирана пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 над 50 до …… кг……………  

2 над ……… до …….. кг…………  

3 над ……… до 200 кг…………  

 К6: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за 

стандартна услуга в рамките на София  (за 

целите на оценката) 

 

 

Таблица към точка 7 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за експресна услуга в страната (извън 

София) 

№ Тегло на непалетизирана пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 над 50 до …… кг……………  
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2 над ……… до …….. кг…………  

3 над ……… до 200 кг…………  

 К7: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на 
непалетизирани пратки до 200 кг за 

експресна услуга в страната (извън София) (за 

целите на оценката) 

 

 
Таблица към точка 8 от Ценова таблица №1 – Цени за транспорт на 

непалетизирани пратки до 200 кг за стандартна услуга в страната (извън 
София) 

№ Тегло на непалетизирана пратка 
Ед. цена в лв. без ДДС за доставка 

от и до врата на клиент  

1 над 50 до …… кг……………  

2 над ……… до …….. кг…………  

3 над ……… до 200 кг…………  

 К8: Средна стойност от всички редове с 

единични цени за транспорт на 

непалетизирани пратки до 200 кг за 

стандартна услуга в страната (извън София) 

(за целите на оценката) 

 

 

Ценова таблица №2 – Цена за обявена стойност 

№ 
Максимална стойност на пратката/ за вид услуга 

(стандартна, наземен транспорт и др. ) 

Такса (от обявената 
стойност на 

пратката) за чуплив 
товар, % 

1 ………………………………………………………………..  

 

Ценова таблица №3 – Цена за опаковка на пратки 

№ вид опаковка 
Ед. цена в лв. без 

ДДС 

1 ………………………………………………………………..  

 
*Забележка: Цените, предложени в Ценови таблици №2 и №3 не се оценяват 

и няма да се включват в оценката. 
 


