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УТВЪРДИЛ:  

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ 

Областен управител на Софийска област 

Областният управител на Софийска област, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, чл. 20, ал. 9, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/, ръководейки се от принципите на публичност, 

прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, 

отправя настоящата 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 

във връзка с извършване на доставка на минерална вода, бутилирана в бутилки 

за еднократна и многократна употреба за нуждите на Областна администрация на 

Софийска област. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА. 

1. Предмет на поканата: „Доставка на минерална вода, бутилирана в бутилки 

за еднократна и многократна употреба”. 

2. Обект на поканата: Доставка на минерална вода. 

3. Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца. 

4. Описание: Бутилки от 330 мл, бутилки от 500 мл, бутилки от 1,5 л и галони, 

апарати за топла и студена вода, вакуумни помпи. 

5. Място на изпълнение: Административна сграда на Областна администрация 

на Софийска област, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ №6. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОКАНАТА. 

1. Оферентите трябва да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон. 

2. Оферентите трябва да притежават сертификат за качество на минералната вода, 

издаден от българските здравни институции. Препоръчително е оферентите да 

притежават сертификат ISO 9001:2000 и ISO 14001. 

3. Оферентите не трябва да са в производство по ликвидация и/или 

несъстоятелност. 

 

III.  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. 

1. Попълнена оферта, представена в запечатан, непрозрачен плик. 

Всяка оферта, подписана и подпечатана, следва да съдържа следните реквизити: 

- Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет дни/; 

- Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, 

лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес 
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(ако има такъв); 

- Заверено копие на сертификат за качество на минералната вода, издаден от 

българските здравни институции. При наличие на сертификати ISO 9001:2000 и 

ISO 14001 – представяне на заверено копие. 

- Ценово предложение. 

 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР: „Най-ниска предложена цена“.  

 

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта на адрес: гр. 

София, бул. „Витоша“ № 6, с предмет: „Доставка на минерална вода, бутилирана в 

бутилки за еднократна и многократна употреба“ в 10 – дневен срок от датата на 

публикуване на поканата. 

 

 

Лице за контакти за допълнителна информация: 

Радина Цветкова – старши юрисконсулт, Дирекция „АПОФУС“ 

eлектронна поща: radina.cvetkova@sofoblast.bg 

сл. тел.: 02 9301 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


