Рег. № БТГ 24-00-2060/01.09.2011

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА

ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП) “Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за извозване и
последващо оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Вашата оферта трябва да бъде
изготвена при спазване на следните условия:
1. ПРЕДМЕТ: Извозване и последващо оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
по видове, както следва:
№
Описание
КОД
1
Излезли от употреба гуми
16 01 03
2
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на
13 02 05*
минерална основа /съдържащи примеси на вода и твърди частици/
3
Твърди остатъци от песъко-уловители и маслено-водни сепаратори
13 05 01*
(перлит)
4
Утайки от маслоуловителни шахти /колектори/
13 05 03*
5
Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти /3/
16 02 13*
различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12
6
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
20 01 21*
7
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от
20 01 35*
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
8
Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества (излезли от
08 03 17*
употреба тонер касети)
9
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри
15 02 02*
неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,
замърсени с опасни вещества
10 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни
15 02 03
облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (наситен алуминиев окис)
11 Наситени или отработени йонно-обменни смоли
19 09 05
12

Маслени филтри

16 01 07*

Забележка: Участниците могат да представят оферти, както за всички видове отпадъци, така и
за всеки вид и код, поотделно.

2. МЕСТА ЗА ИЗВОЗВАНЕ И КОЛИЧЕСТВА: Съгласно приложението към настоящата
покана.
3. СРОК НА ИЗВОЗВАНЕ: Възможно най-кратък, но не повече от 30 /тридесет/ дни от
получаване на заявка от Възложителя.
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
- Изпълнителят трябва да притежава Разрешителни за извършване на дейности, включващи
транспортиране и/или оползотворяване и обезвреждане на отпадъци с код и
наименование, цитирани в Таблицата в т. 1.
- 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, то тогава
задължително трябва да се представи екземпляр № 6 от Транспортната карта с попълнен
Раздел В, в които изрично се вписва обстоятелството, че отпадъците се предават за
оползотворяване или обезвреждане на фирма с валидно Разрешително за този вид дейност –
с подпис и печат на фирмата товаро-получател.
Документи, които се представят при подаване на офертата:
1. Копие на валидно Разрешително за дейности с отпадъци, издадено по реда на Закон за
управление на отпадъците. Участникът трябва да представи в офертата валидно
Разрешително, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или
комплексно Разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел ІІ от Закона за опазване
на околната среда.
2. Декларация в свободен текст относно предаването на отпадъците на фирми с валидни
Разрешителни за последващо оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, издадени
съгласно ЗУО /за фирмите, които имат Разрешително само за транспортиране на опасните
отпадъци/.
Забележка: Посочените документи се прилагат задължително при изпращане на
офертите. В случай че посочените документи не бъдат приложени към офертата, същата
няма да бъде разглеждана и оценявана.
5. УСЛОВИЯ ЗА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Цените, които ще се предложат, следва да са в лева/кг, без ДДС, и трябва да включват
всички 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 Франко бази на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в приложението към
настоящата покана. Възложителят заплаща реално извозените количества.
Единичната цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
предадените му отпадъци, е както следва /необходимо е да се посочат от Изпълнителя/:

-

-

-

-

-

-

16 01 03 – Излезли от употреба
............... лв./кг;
13 02 05* – Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки
на минерална основа, съдържащи примеси на вода и
............... лв./кг;
твърди частици
13 05 01* – Твърди остатъци от пясъкоуловители и
маслено-водни сепаратори /перлит/ ...............лв./кг;
13 05 03* – Утайки от маслоуловителни шахти /колектори/ –
...............лв./кг;
16 02 13* – Излязло от употреба оборудване, съдържащо
опасни компоненти /3/, различно от упоменатото
в кодове 16 02 09 до 16 02 12
............... лв./кг;
20 01 21* – Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак ............... лв./кг;
20 01 35* – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти
............... лв./кг;
08 03 17* – Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
(излезли от употреба тонер касети)
............... лв./кг;
15 02 02* – Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри,
неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла,
замърсени с опасни вещества
............... лв./кг;
15 02 03 – Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и
предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
(наситен алуминиев окис)
............... лв./кг;
19 09 05 – Наситени или отработени йоннообменни смоли
............... лв./кг;
16 01 07*– Маслени филтри
............... лв./кг;

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за съответното количество и вид
отпадък, определена в съответствие с единичната цена, по банков път в срок 10 (десет)
работни дни след извършване на услугата и след представяне на двустранно подписан
Приемо-предавателен протокол и/или Кантарна бележка и на оригинална фактура за
дължимата сума.
6. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при приемане на
отпадъците: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отговаря на всички нормативни разпоредби и
действащи норми и стандарти.
При приемане на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
следните документи:
- Транспортна карта, попълнена по образец според Приложение № 4 от Наредба № 9 от
28.09.2004г. 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.
7. ТРАНСПОРТ: Транспортирането трябва да се извършва със специализирани транспортни
средства, отговарящи на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци, или друго релевантно законодателство,
за обезпечаване съхранението на отпадъка по време на транспортирането и обозначаване на
превозните средства.

8. МЯСТО, ЗАЯВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И ПРЕДАВАНЕ: Предаването на отпадъците
се извършва съгласно писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която се посочва
приблизителното количество и вид отпадък, подлежащ на събиране, транспортиране и
предаване за оползотворяване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид за
готовността по предаване на определеното количество и вид отпадък. След получаване на
писменото уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да събере и
транспортира отпадъка, посочен в заявката, в срока посочен в Техническото предложение на
участника /не по-дълъг от 30 (тридесет) дни/.
9. НАЧИН НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО: Конкретните количества и вид за
предаване на отпадъците се определят чрез съответното измерване/претегляне в мястото на
предаване, удостоверено с двустранно подписан Приемо-предавателен протокол и/или
Кантарна бележка.
10. СРОК И МЯСТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите следва да са под
формата на писмени предложения, съгласно чл.2а, ал.3, т.1 от НВМОП и се представят в
запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез препоръчана поща или по куриер 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 отдел „Придобиване на активи”
Офертите трябва да се представят в срок до 17.00 часа на 09.09.2011 г.
Лице за контакти:
Фани Рогачева – специалист в отдел „Придобиване на активи” – тел.: 939 63 92.
Съдържание на офертите:
- Подробно описание на предлаганата от Вас услуга;
- Пълна информация по всички горепосочени условия, в т.ч. офериране на срок (не по-дълъг
от тридесет дни), в който срок ще се събира и транспортира отпадъка по кодове след
получаване на заявка от Възложителя.
- Да се посочат единичните цени за извозване за отделните видове отпадъци, за които
съответния Участник притежава Разрешително или Лиценз за тази дейност;
- Да се приложат документите, посочени в т. 4 от Поканата /Копие от валидно Разрешение за
извършване на дейности, включващи транспортиране и/или оползотворяване, преработване
и рециклиране или обезвреждане на посочените отпадъци; Декларация, че опасните
отпадъци ще бъдат предадени за оползотворяване и/или обезопасяване на фирма с валидно
Разрешително за този вид дейност в случаите, когато фирмата има Разрешително само за
транспортиране/;
- Копие от документ за актуално състояние на фирмата (издадено не по-рано от 6 (шест)
месеца от датата на представянето му) или ЕИК;
- Точен адрес, телефон и лице за кореспонденция.
Върху плика Участникът посочва следните означения: „Оферта”, име на Участника,
наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс
и електронен адрес. Задължително на плика да се посочи за кой код/кодове отпадък/ци се
отнася офертата.

11. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:
Най-малко 60 (шестдесет) дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.
12. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: Оценяването ще се извърши за всеки код
поотделно по Критерия за оценка на офертите - “Най-ниска цена”.
13. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ И
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО БАЗИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА:
За подписване на Договор за изпълнение на малката обществена поръчка Участникът, избран
за Изпълнител, е длъжен да представи документите, издадени от съответните компетентни
органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация по
чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Освен посочените по-горе документи избраният Изпълнител следва да
представи писмено искане до Възложителя за разрешаването и осигуряването на достъп до
обектите на Възложителя, в което да са посочени данни и приложени документи за лицата,
участващи в изпълнението на поръчката (съгласно ПМС № 181 от 20.07.2009 г.), както следва:
- Списък на лицата, които ще извършват дейностите по предмета на договора със
следните данни:
= трите имена, ЕГН и постоянен/настоящ адрес на лицето; органът, издал
документа за самоличност, и дата на издаване (копие на личната карта);
= длъжността, която заема лицето, и конкретната задача, която ще изпълнява;
- актуално копие на Свидетелство за съдимост;
- актуално копие на Свидетелство от психодиспансер;
- регистрационния номер на моторното/ите превозни средства, с което/ито ще се посети
обекта на Възложителя;
Приложениe: Актуални количества генерирани отпадъци.
Очакваме Вашите оферти,

С уважение,
Кирил Темелков
Изпълнителен директор

Актуални количества генерираните отпадъци по характерни групи, наименование, код и
по места са посочени по-долу:
№

Наименование

Код

Място на образуване

Количество
отпадък
(тон)

Производствени неопасни отпадъци

1

2.

3.

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи
за изтриване и предпазни облекла,
различни от упоменатите в 15 02 02

ПГХ Чирен

0.025

КС Кардам
КС Вълчи дол
КС Провадия
КС Лозенец
КС Странджа
РЕБ Загоре
ПГХ Чирен
ПГХ Чирен

0.220
0.900
0.040
0.050
0.200
0.100
0.900
0.120

15 02 03

Излезли от употреба гуми

16 01 03

Наситени или отработени йонообменни
смоли

19 09 05

Производствени опасни отпадъци

4.

Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ
опасни вещества

ПГХ Чирен
08 03 17*

КС Вълчи дол
КС Лозенец
КС Странджа
Нехлорирани моторни, смазочни и масла
5.
13 02 05* РЕБ Загоре
за зъбни предавки на минерална основа
ОС Лозенец
(съдържащи примеси на вода и твърди частици )
ОС Могила
ОС Стряма
ПГХ Чирен
Твърди остатъци от песъкоуловители и 13 05 01*
6. маслено-водни сепаратори (перлит)

Утайки от маслоуловителни шахти
7. /колектори/

0.030

ПГХ Чирен

0.100
10.600
6.200
5.000
5.000
3.000
10.000
0.430

2.000

13 05 03*

1

Абсорбенти, филтърни материали
/вкл.маслени филтри, неупоменати
8.
другаде/, кърпи за изтриване и предпазни
облекла, замърсени с опасни вещества
Излязло от употреба оборудване,
съдържащо опасни компоненти /3/,
9.
различно от упоменатото в кодове от 16
02 09 до 16 02 12
Флуоресцентни тръби и други отпадъци,
съдържащи живак
10.

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
11.
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти
12. Маслени филтри

15 02 02* КС Провадия
ПГХ Чирен

0.100
0.155

ПГХ Чирен
КС Кардам
16 02 13* КС Вълчи дол
КС Провадия
РЕБ Загоре
ПГХ Чирен
КС Кардам
КС Вълчи дол
20 01 21* КС Провадия
КС Лозенец
КС Странджа
РЕБ Загоре
КС Лозенец
КС Странджа

0.040
0.040
0.040
0.070
0.090
0.046
0.025
0.064
0.015
0.080
0.040
0.010
0.010
0.100

Централно управление
20 01 35* – гр. София

16 01 07* КС „Странджа”

количеството
подлежи на
допълнително
уточняване

1.000

Адреси на експлоатационните площадки
1. Североизточен експлоатационен район “Вълчи дол” - землището на община Вълчи
дол, област Варненска, между с.Брестак, с.Генерал Киселово и гр.Вълчи дол.
•
•
•
•

Площадка ОС (Очистно съоръжение) Вълчи дол се намира в землището на
община Вълчи дол, област Варненска, между с.Брестак, с.Генерал Киселово и
гр.Вълчи дол.
Площадката на КС ”Кардам” - землището на община Генерал Тошево, област
Добричка между селата Кардам и Йовково, на около 2 км от българорумънската граница.
Площадка на КС”Провадия” - около 7 км. северозападно от гр.Провадия, в
землището на с.Кривня.
Площадката на ОС Лом Черковна - землището на
с.Нова Върбовка,
общ.Стражица, обл.Велико Търново.

2. Югоизточен експлоатационен район “Стара Загора” - разположена в с. Загоре
• Районна експлоатационна база /РЕБ/ Загоре, разположена в с. Загоре
•
•

Компресорна станция „Лозенец”, с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
Станция за очистване на транзитен газопровод до КС”Лозенец”
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Компресорна станция „Странджа”, с. Горска поляна, община Болярово, област
Ямбол
• Станция за очистване на магистрален газопровод-с. Могила, област Стара
Загора
• Станция за очистване на транзитен газопровод за Гърция-с.Стряма, община
Раковски, област Пловдив
•

3. Югозападен експлоатационен район “Ихтиман” - землището на с. Стамболово,
община Ихтиман, област Софийска .
•

Площадка на КС “Ихтиман” - землището на с. Стамболово, община Ихтиман,
област Софийска .

•

Площадка на КС "Петрич" - с. Рупите, община Петрич, обл. Благоевград;

4. Северозападен експлоатационен район “Ботевград”- община Ботевград, област
Софийска
•

КС ”Полски Сеновец”, площадката на която се намира в землището на
с.Полски Тръмбеш, област В.Търново.

5. Подземно газохранилище “Чирен” – площадка с.Чирен, община Враца.
6. Централно управление – площадка гр. София, бул. Панчо Владигеров №66
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