Рег. № БТГ-24-00-2853/28.11.2008 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Относно: Покана за представяне на оферти.
Уважаеми господа,
Информираме Ви, че “Булгартрансгаз”ЕАД набира оферти за извозване на
метални отпадъци.
1. Място и условия на извозване:
• КС "ПРОВАДИЯ" землище на с. Кривня, община Провадия, област Варна;
• КС "КАРДАМ-1" и КС "КАРДАМ-2" – площадката е обща за двете КС землище на с. Йовково, община Генерал-Тошево, област Добрич;
• КС „Вълчи Дол",с.Брестак обл. Варна;
2. Срок на извозване: Възможно най-кратък.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
3.1. Изпълнителят трябва да притежава разрешения за извършване на дейности,
включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране,
разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. Изпълнителят трябва
да представи документи (оригинал или заверено копие) от съответните компетентни
органи за удостоверяване на обстоятелствата посочени по-горе. Изпълнителят трябва да
представи разрешение, издадено по реда на чл. 37 от ЗУО (Закона за управление на
отпадъците), за съответния код - 17 04 05.
Изпълнителят трябва да представи оригинал или нотариално 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 три месеца преди подаване на заявлението;
Горепосочените документи да са с дата на издаване не повече от шест месеца преди
датата на представяне на офертата.
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Забележка: Посочените документи се представят в отдел „Търговски” в
Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД: гр. София, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо
Владигеров” № 66 с представяне на офертите. В случай че посочените документи не
бъдат представени, офертата няма да бъде разглеждана и оценявана.
4. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Цените, да са в лева/кг без ДДС и трябва да
включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на поръчката, натоварване на
отпадъците от съответната складова база на Възложителя, както и застраховка срещу
всички рискове при натоварването, превоза и разтоварването на отпадъците. Цените са
твърдо определени и са валидни за целия срок на изпълнение на поръчката, като са
определени франко склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При значителна промяна на пазарната
ситуация, страните си запазват правото да предложат повишение на цените.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща реално извозеното количество.
Единичната цена, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предадените
му отпадъци е както следва:

17 04 05 - метални отпадъци:
• желязо в размер • стружки и метални стърготини –

44 200 кг за ……… лв/кг.
5 кг за......…...лв/кг.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената за съответното количество и вида
отпадък, определена в съответствие с единичната цена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава
оригинална данъчна фактура за дължимата сума, като същата се изплаща на 100% в деня
на транспортирането на отпадъците в касата на район Вълчи дол.
5. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отговаря на всички нормативни изисквания и
действащи стандарти.
При приемане на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи:
5.1.
Товарителница
за
всяко
транспортно
средство,
осъществяваща
транспортирането;
5.2. Застраховка срещу всички рискове при натоварването, превоза и
разтоварването на отпадъците;
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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да
оферира срок, от получаване на писменото уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
събере и транспортира количеството отпадък, посочено в заявката.
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8. НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО: Конкретното количество на
отпадъците, което се предава, се определя чрез измерване (претегляне) в мястото на
извозване, удостоверено с Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на
Възложителя и Изпълнителя.

9. Срок и място за представяне на офертите:
Офертите могат да се представят в срок до 17 часа на 02.12.2008г, лично, чрез
факс, електронна и препоръчана поща на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление;
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3,
Бул. „Панчо Владигеров” No 66
Факс: +359 2/ 9250063;
На вниманието на „Търговски отдел”
Информация и изпращане на оферти на тел.: 939 62 94, факс: 02/ 939 6458 и
е-mail: kvelkov@bulgartransgaz.bg
Съдържание на офертите:
- Пълна информация по всички горепосочени условия;
- Точен адрес и лице за кореспонденция;
10. Валидност на офертите: Най-малко 30 дни от обявената крайна дата за получаване
на офертите.
Избор на изпълнител ще се извърши на база предложена в офертите най-висока
цена.
Очакваме Вашите оферти,
С уважение:
Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор
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