РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1.Предмет на поръчката
Обществената поръчката включва периодични доставка на минерална /
трапезна / изворна вода в бутилки с вместимост от 19 литра. Изпълнението на
поръчката включва и предоставяне и поддръжка на диспенсъри, с възможност за
подгряване и охлаждане на водата.
2. Място на доставка.
Доставките на вода се извършват в следните обекти на възложителя:
БНР София, ЕИК 000672343 - бул. „Драган Цанков " № 4
РPC Благоевград, ЕИК 0006723430010 - ул. „Иван Михайлов“ № 56
РPC Пловдив, ЕИК 0006723430044 - ул. „Дондуков" № 2
РРС Стара Загора, ЕИК 0006723430059 - ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75
РРС Варна, ЕИК0006723430025 - бул. „Приморски" № 22
РРС Шумен, ЕИК 0006723430030 - ул. „Добри Войников" № 7
РРС Видин, ЕИК 0006723430078 - ул. „Градинска" № 1, ет. 4
РРС Кърджали, ЕИК 0006723430097 - бул. „България.” № 74
РРС Бургас, ЕИК 0006723430082 - ул. „Филип Кутев” 2
Лентохранилище курорт Боровец
Доставките трябва да се осъществяват в обектите, посочени в конкретната
заявка.
3. Срокове
3.1. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на
влизане на договора в сила.
3.2. Всяка конкретна доставка ще се извършва в срок, съгласно предложението
на избрания изпоълнител не повече от 5 работни дни, считан от датата на изпращане на
заявка, с посочени количества по видове стоки и място на доставка. Заявката се
изпраща от Възложителя на Изпълнителя по факс или e-mail. Автоматичната разпечатка
на факс апарата доказва, че заявката е изпратена успешно и от този момент започва
да тече срокът на доставка. В случай че заявката е изпратена по електронна поща,
срокът започва да тече от изпращането, освен в случаите, когато се генерира обратен
email за проблем при изпращането.
4. Изисквания към изпълнението по поръчката
4.1. Бутилираните води, които трябва да бъдат доставяни в изпълнение на
настоящата обществена поръчка са предназначени за ежедневна консумация от
персонала на БНР.
4.2. Да притежават следните характеристики:
4.2.1. да бъдат негазирани;
4.2.2. да бъдат с обща минерализация – до 500 mg / l;
4.2.3. да имат неутрален или слабо алкален състав;
4.2.4. да съдържат Na+ до 85 mg / l;
4.2.5. микробиологичните показатели на водите да съответстват на нормите при
анализ, съгласно европейските стандарти.

4.3. Изисквания към бутилките - бутилираните води трябва да бъдат доставяни в
бутилки от РЕТ (полиетилентерефталат) материал или от поликарбонат със следния
обем - 19 литрови бутилки , за инсталиране на диспенсъри.
4.4. Срок на годност на доставяната вода - не по-малко от 6 месеца от датата на
доставка.
4.5. Стандарти и норми - бутилираната вода, оферирана от участниците в
обществената поръчка трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни
актове от българското и европейско законодателство.
4.6. Опаковка, транспорт и съхранение - опаковките на продуктите следва да
отговарят на нормативните изисквания, да притежават защитна функция, да предпазват
стоките от въздействия на външни и вътрешни фактори. Стоки с нарушена опаковка
няма да бъдат приемани по местата на доставка.
5. Допълнителни изисквания
5.1. Да бъдат предоставени диспенсъри от висок тип за временно ползване в
рамките на срока на договора, с възможност за подгряване и охлаждане на водата.
Прогнозните количества на диспенсърите са както следва: 35(тридесет и пет) Точното
количество диспенсъри ще бъде заявено на изпълнителя на обществената поръчка.
5.2. Изпълнителят на поръчката да осигури сервизно обслужване на
диспенсърите за срока на договора за своя сметка, което освен техническата им
поддръжка, задължително включва и профилактика (санитаризация) на предоставените
диспенсъри, най-малко два пъти годишно, предварително съгласувано с възложителя.
5.3. Предоставяне за ползване на 19 литрови оборотни бутилки за срока на
договора.
6. Други изисквания
Участниците в обществената поръчка трябва:
6.1. Да гарантират добър търговски вид на предлаганите артикули.
6.2. Да гарантират пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството, която
подмяна ще бъде осъществена в рамките на 5 работни дни.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че в техническите спецификации са посочени конкретен модел,
източник, процес, търговска марка, стандарт, патент, тип, произход, процес или
производство да се чете „или еквивалент”.

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД
Изготвил: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“

