Рег. № БТГ-24-00-1993/02.07.2009 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информираме Ви, че “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД набира информация и ценови
предложения за Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и
рециклиране на „Оловни акумулаторни батерии” с Код 16 06 01*, при спазване на
следните условия:
1. МЕСТА И КОЛИЧЕСТВА ЗА ИЗВОЗВАНЕ /към І-во полугодие на 2009 г./:
• Район „Вълчи дол” – Компресорна станция „Вълчи дол”,
землището на Община Вълчи дол, област Варненска,
между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово
– 1000 кг;
• Компресорна станция „Провадия” – землището на с. Кривня,
гр. Провадия 9200, общ.Провадия, обл. Варненска
– 300 кг;
• ПГХ „Чирен” – с. Чирен, общ. Враца
– 250 кг;
• Компресорна станция „Кардам” - землището на с. Йовково,
с. Кардам 9530, общ. Генерал Тошево, област Добрич, ПКЗ
– 500 кг;
• Компресорна станция „Петрич” – с. Рупите,
общ. Петрич, обл, Благоевград
– 300 кг.
2. СРОК НА ИЗВОЗВАНЕ: Възможно най-кратък срок.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Участникът/Изпълнителят трябва да притежава разрешения за извършване на дейности,
включващи транспортиране и/или оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци
с Код 16 06 01* - „Оловни акумулаторни батерии”.
Участникът/Изпълнителят задължително трябва да има възможност да представи
Транспортна карта, попълнена по образец според Приложение №4 от НАРЕДБА №
9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на
издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и
дейности. В случай че фирмата има разрешително само и единствено за
транспортиране на опасните отпадъци, задължително трябва да се представи екземпляр
от Транспортната карта с попълнен Раздел В, в които изрично да се впише, че
отпадъците се предават за оползотворяване на фирма с валидно разрешително за този
вид дейност.

Участникът/Изпълнителят трябва да представи документи (заверени копия) от
съответните компетентни органи за удостоверяване на горепосочените обстоятелства.
Участникът/Изпълнителят трябва да представи Разрешение, издадено по реда на чл. 37 от
ЗУО (Закона за управление на отпадъците).
Участникът/Изпълнителят трябва да представи заверено копие на удостоверение за
вписване в търговския регистър за заявителя, а за чуждестранни лица – документ, издаден в
съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на
заявителя, издадени до 3 /три/ месеца преди подаване на заявлението.
Горепосочените документи да са с дата на издаване не повече от 3 /три/ месеца преди
датата на представяне на офертата.
Забележка: Посочените документи се прилагат задължително при изпращане на
предложенията. В случай че посочените документи не бъдат приложени, същите
няма да бъдат разглеждани и оценявани.
4. УСЛОВИЯ НА ЦЕНАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Цените, които ще се предложат следва да са в лева/кг без ДДС и трябва да включват
всички възможни разходи за изпълнение на поръчката, в това число натоварване от
съответната площадка/база на Възложителя, транспортирането и разтоварване на отпадъците
в крайния пункт.
Цените са твърдо определени и са валидни за целия срок по изпълнение на поръчката,
като са определени съгласно франкировка Еx Works /Инкотермс – 2000/, т.е. Франко бази на
Възложителя.
При значителна промяна на пазарната ситуация, страните си запазват правото да
предложат повишение на цените. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща реално извозеното количество.
Единичната цена, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предадените
му количества отпадъци, е както следва:
- 16 06 01* - „Оловни акумулаторни батерии” - ............... лв./кг;
Изпълнителят заплаща на Възложителя цената за съответните количества отпадък,
определени в съответствие с единичната цена, по банков път въз основа на издадена от
Възложителя оригинална фактура за дължимата сума.
5. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отговаря на всички валидни нормативни изисквания и
действащи норми и стандарти.
При приемане на отпадъците Изпълнителят трябва да представи на Възложителя
следните документи:
5.1. Товарителница за всяко транспортно средство, осъществяващо транспортирането;
5.2. Транспортна карта, попълнена по образец според Приложение № 4 от Наредба № 9
от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,
регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
6. ТРАНСПОРТ:
Транспортирането трябва да се извършва със специализирани транспортни средства,
отговарящи на Закона за управление на отпадъците, обезпечаващи съхранението по време на
транспортирането, извозването и разтоварването на отпадъците.

7. МЯСТО, ЗАЯВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И ПРЕДАВАНЕ:
Предаването на отпадъците се извършва съгласно заявка на Възложителя, в която се
посочва приблизителното количество и вида отпадък, подлежащо на събиране
транспортиране и предаване за оползотворяване. Възложителят уведомява Изпълнителя
писмено за готовността за предаване на определеното количество и вид отпадък. От
получаване на писменото уведомяване от страна на Възложителя, Изпълнителят оферира
срок за събиране и транспортиране на количеството отпадък, посочено в заявката.
8. НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО:
Конкретното количество отпадък, определено за предаване, се определя чрез измерване
(претегляне) в мястото на доставка, удостоверено с двустранно подписан Приемопредавателен протокол и/или Кантарна бележка.

9. СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДСТАВЯНE НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Офертите следва да се представят в срок до 17:00 часа на 09.07.2009 г.,
на факс +359 2/ 9250063;
На вниманието на отдел „Търговски”
Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 63 92 и на адрес
www.bulgartransgaz.bg /Рубрика: „Процедури и търгове/Обществени поръчки”/.
Лице за контакт: Фани Рогачева.
Е-mail: Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg
Съдържание на предложенията:
- Да се посочи единична цена за кг за извозване отпадъци с Код 16 06 01* –
Оловни акумулаторни батерии.
- Да се приложат документите по т. 3 от Поканата;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.
10.

ВАЛИДНОСТ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Най-малко 30 (тридесет) дни от обявената крайна дата за получаването им.

Избор на Изпълнител ще се извърши на база предложена „най-висока цена за
изкупуване”.
Очакваме Вашите предложения,
С уважение:
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

