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                   Документация за участие 
 

 за Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на течен хлор за нуждите на „ВиК-

Сливен” ООД, гр. Сливен” 

 

 

I.Описание на поръчката: 

 

Течният хлор да се доставя в съдове под налягане (бутилки) с вместимост - 40 кг., варели 

с вместимост -  400 кг., варели с вместимост - 800 кг., собственост на доставчика. 

Наличието на съдове се доказва с декларация от участника. Течният хлор да отговаря на 

БДС 5012-90, като съдържанието на хлор да е минимум 99,5%. 

Предлаганата цена да е франко площадката на Централен склад- гр. Сливен в лева, без 

ДДС. 

Допускат се за участие в процедурата производители, преки вносители, оторизирани 

дистрибутори на производителя, както и фирми притежаващи договор за дистрибуция 

и продажба на течен хлор, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за 

изпълнение на  поръчката. 

Да се представи Сертификат ISO 9001:2008 или негов еквивалент с област на 

приложение отговарящ на предмета на поръчката. 

Да се представи Разрешително от Министерство на Здравеопазването за пускане на 

пазара на биоциден продукт. 

Да се представят минимум 3 (три) референции от фирми в страната за доставка на 

течен хлор. 

Декларация съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката 

изпълнени през последните 3 (три) години. 

Доставките на течен хлор ще се извършват по периодични заявки на Възложителя при 

възникнали потребности от продукта и в зависимост от финансовите му възможности. 

В заявката се упоменава точното количество от което Възложителя има нужда. Всяка 

една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на Изпълнителя, по 

пощата – чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по факс. Доставките да се 

осъществяват с транспорт на Възложителя в рамките на 1 (един) календарен ден след 

връчена заявка. Всяка конкретна доставка да бъде придружена със сертификат за 

произход и/или качество. 

Срокът на действие на договора е 2 (две) години считано от датата на подписването му. 

Плащането ще се извършва по банков път в лева след издаване на фактура със срок на 

отложено плащане до 60 (шестдесет) дни. 

Всеки кандидат за Изпълнител може да подава само 1 една) оферта. 
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Прогнозно количество - 60 000 кг. За период от 2 (две) години. 

Гаранция за изпълнение на договора на стойност 1% от прогнозната стойност на 

договора представена в една от следните форми: парична сума внесена в касата на 

дружеството или по банкова сметка на „ВиК- Сливен” ООД, гр. Сливен:                        

BIC: CBUNBGSF, IBAN :BG18 CBUN 9195 1000 0202 20 при банка МКБ ”Юнионбанк” АД, 

клон Сливен. 

Да се представи заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие 

от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец, заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

Когато участникът е обединение се представя документ подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и 

разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. 

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1,ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП. 

 

                    II.Критерий за оценка – най-ниска предложена цена в лева, без ДДС за 1 

(един) тон течен хлор. 

 

 

                 III.Изискуеми  образци за попълване: 

 

1. Декларация по чл.47,ал.1 от ЗОП- образец №1 

2. Декларация по чл.47,ал.2 от ЗОП- образец №2 

3. Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП- образец №3 

 

Моля,  офертата да бъде представена в непрозрачен запечатан плик в деловодството на 

дружеството - Административна сграда бул.”Шести септември” №27, гр. Сливен, ет.2, 

стая №22. 


