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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 01 – 9179/ 11.06.2020 г  

Възложител: Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:  00974  

Адрес: гр. Видин 3700 , ул. „ Широка „ 18 

 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Снежана Бадева  

Телефон:  094 601071  

E-mail:snejana.badeva@vik-vidin.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[x] Доставки 
 

Предмет на поръчката: „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за 

обезводняване на уплътнена излишна утайка в ПСОВ Видин    
 

  

Кратко описание:  Предмет на настоящата обществена поръчка   е  „Доставка на 

химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна 

утайка в ПСОВ Видин   .В предмета на поръчката се включва доставка на химически 

реагент /полиелектролит – флокулант/ наричан основен продукт за обезводняване на 

уплътнена излишна утайка за нуждите на ПСОВ  Видин , експлоатирана от В и К Видин 

ЕООД Поради периодична промяна на състава на утайките и условията за обезводняване, 

продиктувани от климатичните промени през годината, всеки участник следва да 

предложи задължително освен основния продукт още два типа флокулант, които трябва 

да отговарят на техническите характеристики посочени в техническата спецификаци и  

ще се ползват при следните случаи:  при промяна състава на утайките, която води до 

влошаване работата на основния продукт, при което съдържанието на сухо вещество в 

изходящия КЕК пада под 20%, установено от Възложителя чрез лабораторни анализи на 

поне три последователни проби, направени в  различни дни, в рамките на една седмица;- 
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при климатични промени, които водят до влошаване работата на основния продукт, при 

което съдържанието на сухо вещество в изходящия КЕК пада под 20%, установено от 

Възложителя чрез лабораторни анализи на поне три последователни проби, направени в 

различни дни, в рамките на една седмица.За възникналите обстоятелства възложителят  

ще уведомява писмено изпълнителя. 

  

Място на извършване: Доставката  на материалите, предмет на поръчката ще   се 

извършва в с ПСОВ  на Ви К Видин – Южна промишлена зона  гр.Видин 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):20 000   лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: Право на участие в настоящата обществената  поръчка имат всички български или 

чуждестранни физически или юридически лица , или техно обединения, както и всяко 

друго образувание,което има право да изпълнява строителство,доставки или услуги 

съгласно законодателството на държавата ,в която то е установено и които отговарят на 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и Възложителя . 

Изисквания за личното състояние: В  обществена поръчка не може да участва и 

Възложителят ще отстрани всеки участник за когото са налице основанията посочени в 

чл. 54 ал. 1  от  ЗОП , 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 ,наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ, 

основанията посочени  в чл.107 ЗОП.  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  не се изисква 

Икономическо и финансово състояние:  не се изисква 

Технически и професионални способности:  

Техническите и професионалните способности 

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   флокулант по 

предмета на обществената поръчка, за която се подава оферта 

Минимално изискване:  1.Всеки участник в процедурата трябва да има изпълнени 

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

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 



Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:  Ниво на разходите                                          Тежест: 70% 

Име : Съдържание на сухо вещество                     Тежест : 30%         

           В изходящия КЕК                  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.06.2020                      Час: (чч:мм)  17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.09.2020                      Час: (чч:мм)  17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.06.2020  от 10:30 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Административна сграда ет. 3 Заседателна  зала 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [x] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

Друга информация (когато е приложимо):  

 Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП), обявата, техническата спецификация и документацията за участие в 

обществената поръчка , които са публикувани в Профила на купувача на интернет 

страницата на В и К Видин ЕООД гр Видин : https://vik-vidin.com/?p=11177.До срока 

определен от възложителя за получаване на офертите и мострите, заинтересованите лица 

могат да вземат проба от утайката за обезводняване всеки работен ден от 08:00 – 17:00 ч. 

oт ПСОВ Видин  на адрес: гр. Видин , Южна промишлена зона  и провеждане на 

самостоятелен лабораторен тест, при който да установят най- подходящия флокулант 

(основен продукт) необходим за нуждите на ПСОВ Видин . 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 11.06.2020г. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат)  инж.Георги Владимиров Владов      ………………… 

Длъжност: Управител 

 

3 

 


