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МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ" -  гр. СОФИЯ

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА 
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД РАЙОН „МЛАДОСТ“,
ж.к. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК № 1, бл. 2А

П О К А Н А

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„СВ. Ибан Рилски“ 

____________  .PEKTQ’PAT ______________

Изх  ̂ N; .....................

София.........................20 . . . / .^ . .  г.

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ, С 

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ЗА СГРАДИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МГУ 

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕ МУЛИАК,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФАРОШ,

Във връзка с необходимостта от използване на ВиК услуги и доставка на 
питейна вода за обекти на Минно -  Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, за 
територията на гр. София, предоставяни от „Софийска Вода“ АД, на основание чл. 18, 
ал. 1 т. 8, във връзка с чл.20 ал.1 т. 1 б. „б“, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП 
и в съответствие с чл. 64 от ППЗОП, Възложителят -  Главния секретар на МГУ „Свети 
Иван Рилски“ -  гр. София, взе решение за откриване на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, 
стопанисвани от МГУ „Свети Иван Рилски“ на територията на гр. София“.

Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:
1. Изпълнителят да има готовност да предоставя питейна вода и ВиК услуги 

през цялата година при непрекъснат режим на работа.
2. Изпълнителят да поддържа обектите и съоръженията на водопреносната 

мрежа в съответствие с техническите правила и нормативи за проектиране.
3. Изпълнителят да има възможност да отстранява повреди в собствените си 

водопреносни мрежи и колектори в срок до 24 часа след установяването им.
4. При извършване на действия от страна на Изпълнителя или Възложителя, 

съгласно график за спиране на водоснабдяването, съответната страна да уведоми 
другата страна най-малко 15 (петнадесет) дни предварително за времето и
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продължителността на прекъсването.
5. В срока на изпълнение на поръчката, Възложителят си запазва правото да 

намали или увеличи броя на обектите за доставка на питейна вода в случай на 
закупуване, продажба или наемане на имоти. В случай на придобиване на нови имоти, 
Възложителят има право да възложи услугата за доставка на питейна вода, при 
условията на настоящата покана и сключен в резултата на проведената процедура за 
възлагане на обществената поръчка договор.

Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки:
41110000 -  питейна вода.

Количество и срок на договора: Прогнозната стойност на поръчката е 153 000 
/сто петдесет и три хиляди/ лева без ДДС, за срок от 12 /дванадесет/ месеца от 
възлагането на поръчката.

Критерий за оценка: питейната вода да се доставя по цени определени от 
Комисията по енергийно и водно регулиране.

Условия и пазмеп на гапанпията за изпълнение на поръчката: Не се
изисква. Изискуеми документи:
1. Заявление за участие;
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
3. Ценово предложение
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 55 от ЗОП
6. Техническо предложение;
7. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата;
8. Декларация с посочен срок на изпълнение на договора;
9. Декларация за приемане условията на документацията;
10. Проект на Договор.

Срок на валидност на офертата
Офертата, която ще бъде представена в процедурата, трябва да бъде със срок на 

валидност не по-кратък от 90 (деветдесет) дни, който започва да тече от датата на 
отварянето й от Възложителя.

Изисквания при изготвяне и представяне на офертата
1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или 

от упълномощен от него представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. В този 
случай участника следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване 
на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. Направените разходи за изпращането на офертата по пощата или по куриер и 
рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.



Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва името на участника, 
наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, както следва:

Минно -  геоложки Университет „Свети Иван Рилски“
1700 София, Студентски град 

ул. "Проф. Боян Каменов", Ректорат 
Телефон: 02 8060433, Факс: 02 9624940, email: asd@mgu.bg

Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, 
отвеждане k пречистване на води за сградите, стопанисвани от МГУ „Свети Иван 
Рилски“ на територията на гр. София“.

От............................... (наименование на участника/участниците в обединението; адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес)

2. Офертата се подава на български език.
3. При подписване на договора за изпълнение предмета на обществената 

поръчка, участникът обявен за изпълнител, се задължава да предостави на 
Възложителя оригинал или нотариално заверено копие на всички документите, 
удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

Място и дата на провеждане на преговорите:
Преговорите ще се проведат на 23.06.2017 г. /двадесет и трети юни две хиляди 

и седемнадесета година/ от 14.00 часа в Ректората на Минно -  Геоложкия 
Университет „Свети Иван Рилски“, на адрес: гр. София, Студентски град, ул. 
„Проф. Боян Каменов“, Ректорат, ет. 2, зала 68.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
„Свети Иван Рилски“:
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