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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД 
 

3700 гр.Видин  ул.”Широка”18, fax:094601079,тел.:094601078,web: www.vik-vidin.com,е-mail:office@vik-vidin.com 

 

 

 

  
 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 на основание чл.20 , ал.3, т.2  от ЗОП и  глава 26 от ЗОП  -  Събиране на оферти с обява  за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка  с предмет :   

 

 

„Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/  

за нуждите на „В и К“ ЕООД – Видин“ 

 

 

 

 

2 0 20  г.  гр.ВИДИН 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

 

• Обява  за откриване на обществена поръчка 

• Обща информация , описание на предмет на обществена поръчка   , техническа 

спецификация , методика за оценка на офертите  

• Условия за участие и указание за изготвяне на документация за участие ;  

• Образци на документи . 

• Проект на  договор 
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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД 
 

3700 гр.Видин  ул.”Широка”18, тел.:094601078,web: www.vik-vidin.com,е-mail:office@vik-vidin.com 

 

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.Възложител  на настоящата обществена поръчка е Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД  

със седалище и адрес на управление Видин 3700, ул. Широка 18 ; ЕИК – 815123415 с управител 

инж. Георги Владов.  

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп от датата на 

публикуването на  обявлението  в регистъра на обществените поръчки и в профила на на 

купувача https:  

2.Прогнозната стойност на обществената поръчка прогнозната  стойност на поръчката   е  в 

размер на  30 000 лв.  , съгласно  стойностните прагове посочени  в чл. 20 , ал. 3 , т.2 

Обществената поръчка се открива   по реда на чл. 186 и следващи от ЗОП  .За 

нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждане на 

процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му 

нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове , 

съобразно с предмета на поръчката. 

3.Финансиране на обществената поръчка ще се осъществява със собствени средства  отложено 

плащане по банков път в срока посочен от избраният изпълнител. 

 4.Място и срок за изпълнение на  обществената поръчка 

Място – територия на действие – ПСОВ  гр.Видин. Срок – 6 месеца 

5.Срок на валидност на офертите - Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко 

от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите;Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договора за обществената поръчка. 

6.Прогнозна стойност на поръчката  - прогнозната обща  стойност на поръчката   е в рамер на 30  

000   лв.  

7.Условия и размер на гаранцията за изпълнение  

Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на поръчката .Условията и 

сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за 

обществена поръчка 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

Парична сума по сметка на Възложителя - банкова сметка на В и К Видин ЕООД:ПИБ АД клон 

Видин, IBAN: BG11FINV915010BGN03LVR, BIC КОД: FINVBGSF; 

 Банкова гаранция в полза на Възложителя - същата трябва да бъде неотменима и безусловна;  

 Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Участникът 

трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 

размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. 

8 .Комуникация между Възложителя и Участниците 

 Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата обществена поръчка са  в 

писмен вид.Разяснения по настоящата обществена поръчка се правят само след писмени 

запитвания , при условията на чл.189 от ЗОП.Кореспонденция: Обменът на информация свързана 

с настоящата обществена поръчка между Възложителя и участниците се осъществява в писмен 

вид, на български език, включително чрез електронни средства за комуникация.  
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9.Изисквания за изпълнение и качество на задачата .  

В настоящата обществена  поръчка може да участва всяко физическо/ юридическо лице , което 

отговаря на условията , съдържащи се в  обявата на обществената поръчка  и  документация  за 

участие и посочените в техническата спецификация изисквания за изпълнение. 

10.Методика за определяне на оценките :   

Възложителят определя,  че критерият за оценка на офертите ще се извършва по показател за 

най-ниска  предложена  цена.  

Кандидатът предложил най - ниска   цена   ще получи максималната оценка от 100 т. Оценката на 

всеки останал кандидат ще се получи по формулата :              

                Цена min  х 100 /  Цена на всяко оцен. Предложение 

Участникът събрал максимален брой точки се класира на първо място. 

Посочените цени  на изделията предмет на поръчката трябва  да са без ДДС, франко склада на “В 

и К – Видин” ЕООД  , с  включени всички разходи по изпълнение на доставката.  

11. Възложителят не допуска варианти на офертите. 

12. Минималното съдържание на документацията по настоящата обществена поръчка е съгласно 

чл. 31 от ЗОП.  

13.Достъп до документацията чрез електронни средства по настоящата обществена поръчка е 

съгласно чл. 32 от ЗОП.  

14. Използване на капацитета на трети лица е съгласно чл. 65 от ЗОП. 

15. При подизпълнител се прилагат разпоредбите на чл. 66 от ЗОП. 

16. При участие на обединение, Възложителят поставя условията по  чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗОП. 

17. Не се предвижда възможност участниците да представят варианти. 

 

II.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА   НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 1.Предмет на обществена поръчка  доставкa на железен трихлорид /ферихлорид// за нуждите на 

възложителя. Ферихлоридът е необходим като коагулант за химичното доотстраняване на 

фосфора в биологичното стъпало на ПСОВ Видин. Прогнозното количество на ферихлорида за 6 

месеца е 36 тона:  

  

 
3. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

3.1. Изисквания към срока на годност 

Към момента на доставката на ферихлорида, срокът на годност да не е по-кратък от 12 

месеца и трябва да не е изчерпан повече от 30% от срока му на годност. 

Опаковане, транспортиране  и временно складиране. 

Доставките на ферихлорида да се извършват с автоцистерни и за сметка на Изпълнителя.  

3.2 Изисквания към доставката 

Доставяният ферихлорид във „В и К“ ЕООД – Видин трябва да бъде придружен с 

документи удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията за качество: 
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- Декларация за съответствие или Анализно свидетелство на съответната партида с подпис 

и печат на производителя с посочени конкретно измерени стойности на показателите, посочени в 

таблицата; 

- Декларация за произхода /производител на продукта/, партиден №, дата на производство, 

срок на годност; 

 Участникът трябва да предостави на ,,В и К“ ЕООД- Видин ‚‘‘Информационен лист за 

безопасност“ на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)  със 

съдържание съгласно Регламент (ЕС) 453 от 20 май 2010г.; 

3.3.Входящ контрол 

Възложителят си запазва правото да извършва входящ контрол на доставяните партиди 

ферихлорид в лабораторията на ПСОВ. 

 

 

III.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ   В ОБЩЕСТВЕНАТА   ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЕ ЗА 

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ , ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ,  КРИТЕРИИ ЗА 

ПОДБОР  

1.В обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или 

юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която 

то е установено, които отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и  Възложителя . 

2. Възложителят  отстранява  от участие в обществената  поръчка участник, за когото са  налице 

едно или някое от следните обстоятелства: 

1.Посочените  в чл. 54 , ал.1  от ЗОП :  

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7  от ЗОП се подписва от 

лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6  ЗОП се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява. 

2.Обстоятелствата посочени в чл. 3 , т. 8   от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на 

дружества  се забранява пряко или косвено участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско  дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,    освен при 

наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС . 

3.Наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ( Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество). 

4.Участник , който не отговаря на поставените от Възложителя  изисквания. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 

1.Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност – не се изискват; 

2.Икономическото и финансовото състояние – не се изискват; 

3.Техническите и професионалните способности 

3.1. да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на 

поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата; 

* Под предмет “сходен” с предмета на настоящата поръчка ще се счита доставка на  стоки 

по предмета на обществената поръчка, за която се подава оферта. 
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Минимално изискване:  Всеки участник в процедурата трябва да има изпълнени минимум  

две  доставки  с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. 

3.2. да разполагат с необходимия брой технически лица, които отговарят за контрола на 

качеството. 

Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да има поне едно техническо 

лице, отговарящо за контрола на качеството при изпълнение на поръчката; 

3.3.Участниците да са  сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, 

удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти; 

Минимално изискване:  

Участниците в обществената поръчка  трябва  да отговарят на следните изисква- да 

представят сертификат за въведена система за управление на качеството на производителя на 

изделията предмет на поръчката  

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  : 

Възложителят сключва договор с  определения  изпълнител  писмен договор за обществена 

поръчка , при условие ,че при подписване определеният за  изпълнител изпълни изискванията на  

чл. 112 ,ал. 1 от  ЗОП  

При сключването на договора за обществената поръчка се прилагат мерките за превенция на 

използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по реда на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му. 

Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните 

документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. 

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя представи заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 

Място и срок за изпълнение на поръчката: складова база на В и К Видин  ;   Срок – 6 месеца  

 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА  

Окомплектоването на документите съдържащи се в опаковката трябва да бъде в съответствие с  

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки . Документите се подават  в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1. Наименованието на кандидата или 

участника 2. адрес за кореспонденция, телефон  ; факс и електронен адрес;3. наименованието на 

поръчката   Документите се подават в  административната сграда на дружеството- гр.Видин, 

ул. Широка 18 ,  ет.1 , Информационен център   в срока посочен в обявата  за събиране на 

оферти.    

 Всеки  участник   има право да представи само една оферта, като  приложените в офертата 

материали трябва да бъдат подписани от представляващия фирмата или упълномощено от него 

лице.  Лице,  което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник  не може да представи самостоятелна оферта. 

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или 

участници в една и съща обществена поръчка. Не се допускат варианти при подаване на 

офертата. 

 Дата,място и час за отваряне  на офертите: 

 Офертите на участниците  ще бъдат отворени  съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП  на посочените  в 

обявата  дата  и час  в Административната сграда на “ В и К “ ЕООД Видин, ул. ” Широка ”18,    

Заседателна зала , ет.3   от специално назначена за целта комисия .Комисията съставя протокол 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.  

Всяка оферта трябва да съдържа : 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
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2.Попълнени  документи , декларации  по  приложените към документацията образци  

3. В техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът трябва да представи и 

следните документи, съгласно изискванията на Техническата спецификация: 

* Декларация за съответствие или Анализно свидетелство на съответната партида от 

настоящата година, с подпис и печат на производителя; 

* Декларация за произхода, партиден №, дата на производство, срок на годност на 

партида от настоящата година; 

* Информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент 

(ЕО) 1907 / 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH)  със съдържание съгласно Регламент (ЕС) 2015 /830 от 28.05.2015г. ИЛБ 

се предоставя по време на първата доставка и при преработването/промяната му; 

В техническото предложение участниците следва да представят своите предложения относно 

всички елементи на предмета на поръчката, за която се отнася техническото предложени, с 

изключение на предлаганите ценови параметри. 

4. Ценово предложение  на участника  . Цените следва да са в лева, с точност до два знака след 

десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност. Участникът е единствено 

отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от 

него цени. Ценова оферта с допусната арикметична  грешка се отстранява от по –

нататъшно участие 

Забележка. Всички документи, съставляващи документацията  се представят на български 

език, а когато са представени на чужд език, трябва да са придружени от превод на български 

език . Всички документи, изискващи подпис, да се подписват от лицето, описано като 

представляващ участника. Всички ксерокопия на документи да бъдат заверени  от участника . 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална 

във връзка с наличието на търговска тайна. При подаване на офертата си участникът може да 

посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като  може да 

постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на 

документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да 

не я разкрива.  

Забележка  : изискването за конфидециалност може да бъде  поставяно от участниците за всички 

елементи на офертата, с изключение на тези, които ще бъдат оценявани. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679   

Данни относно администратора на лични данни 

“ Водоснабдяване и канализация Видин “ ЕООД , гр.Видин  е администратор на лични данни 

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък 

Регламентът) и съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В качеството си на 

администратор „В и К Видин “ ЕООД   обработва лични данни за цели и на основания, 

съобразени с изискванията на Регламента и ЗЗЛД. Длъжностното лице по защита на данните: 

Мариела Гулева ,e  mail  – gdpr@vik-vidim.com 

 

 


