ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ПОКАНА
от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД)
за представяне на оферти за транспортиране и последващо третиране на отпадъци
съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви, че ДП РВД набира оферти за транспортиране и последващо третиране
съгласно изискванията на ЗУО на генерираните от дейността на предприятието отпадъци.
Офертите трябва да съдържат ценово предложение за транспортиране и последващо
третиране на следните видове отпадъци със съответните кодове, посочени в таблицата към т. 2.1
от настоящата покана:
• хартия и картон за рециклиране
• отпадъчен тонер за печатане
• отработени масла
• негодни за употреба батерии и акумулатори
• спирачна течност
• антифризна течност
• маслени филтри
• абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла
• спирачни накладки
• излезли от употреба гуми
• излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и елементи от тях
• опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества
• утайка от каломаслоуловител
• флуорохлоровъглероди,
флуорохлоровъглеводороди
(HCFC),
флуоровъглеводороди (HFC) (Озонразрушаващи и флуорирани парникови
газове)
При подаване на офертите следва да се предвидят и спазват условията, посочени в
настоящата покана и приложенията към нея.
1. МЯСТО, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВОЗВАНЕ:
1.1. Местонахождение на отпадъците:
• ЦУ на ДП РВД - 1540 София, бул. „Брюксел” № 1;
• Централна складова база - 1540 София, бул. „Брюксел” № 1;
• Автобаза - 1540 София, бул. „Брюксел” № 1;
• Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Черни връх

•
•
•
•
•
•
•

Летище Варна, Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) –
гр. Варна;
Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) – Върбица
УВПБ „Елина“ – к.к. Св. Св. Константин и Елена
Летище Бургас, ЛЦ за ОВД Бургас;
Летище Пловдив, ЛЦ за ОВД Пловдив;
Летище Горна Оряховица, ЛЦ за ОВД Горна Оряховица;
Учебно-възстановителна почивна база (УВПБ) – гр. Банско

1.2. Транспортирането на отпадъци следва да се извършва в срок до 14 дни от получаване, от
избрания за изпълнител, на писмена заявка от страна на ДП РВД, при възникнала необходимост.
1.3. Услугата ще се извършва с транспорт на избрания изпълнител, отговарящ на изискванията
на ЗУО.
1.4. Транспортирането на отпадъци трябва да се осъществява от посочените в т. 1.1. обекти.
1.5. Избраният изпълнител следва да заплати за своя сметка разходите за издаване на пропуски
за достъп в зоната на летищата за своите служители и моторни превозни средства, които се
заплащат на съответното летище.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ:
2.1. Оферта на заинтересованите лица следва да е изготвена в съответствие с приложения към
настоящата обява образец - Приложение № 1, да е подписана от законния представител на лицето
или надлежно упълномощено лице (в последния случай се представя и нотариално заверено
пълномощно).
Ценовото предложение на заинтересованите лица (изготвено съобразно Приложение № 1 към
настоящата обява) следва да съдържа единична изкупна цена за килограм от всеки вид отпадък,
обща цена за цялото посочено прогнозно количество от дадения вид отпадък, както и крайна цена,
представляваща сбора от всички общи цени за посочените видове отпадъци и прогнозни
количества, на която участникът предлага да изкупи от ДП РВД посочените отпадъци. По
крайната цена ще бъде определена финансово най-изгодната оферта и ще бъдат класирани
заинтересованите лица-участници. При формиране на ценовото предложение трябва да бъдат
отчетени и включени в него всички дейности по транспортиране и последващо третиране на
отпадъците, в това число опаковане при необходимост, натоварване от съответната площадка и
разтоварване на отпадъците в крайния пункт, както и всякакви други разходи, вкл. и печалба.
Единичните цени са твърдо определени (франко базите на ДП РВД, посочени в т.1.1.) и са
валидни за целия срок на договора, сключен с избрания изпълнител
При формиране на ценовото предложение участниците следва да отчетат следната прогнозна
информация:

№
по
ред

Вид отпадък

Код

Прогнозни количества
в кг. за срок от 3 г.

1

Хартия и картон

20 01 01

1000

2

Отпадъчен тонер за печатане

08 03 17*, 08 03 18

400

3

Отработени масла

4

Негодни за употреба батерии и
акумулатори

13 02 05*, 13 02 06*,
5800
13 02 08*
16 06 01*, 16 06 02*,
15000
16 06 04
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5

Спирачна течност

Антифризни течности, съдържащи
опасни вещества
7 Маслени филтри
Абсорбенти, филтърни материали,
8 кърпи за изтриване и предпазни
облекла
9 Спирачни накладки
10 Излезли от употреба гуми
6

11

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване

16 01 13*

5

16 01 14*

100

16 01 07*

160

15 02 02*, 15 02 03

1200

16 01 11*, 16 01 12 40
16 01 03
3300
16 02 11*, 16 02 16,
20 01 21*, 20 01 35*, 60000
20 01 36

Опаковки, съдържащи опасни
12 вещества или замърсени с опасни
15 01 10*
вещества
13 Утайки от маслоуловителни шахти
13 05 03*
- Флуорохлоровъглероди,
флуорохлоровъглеводороди
14
(HCFC), флуоровъглеводороди 14 06 01*
(HFC) (Озонразрушаващи и
флуорирани парникови газове)

120
230

50

Посочените количества са прогнозни и ориентировъчни за всички обекти в страната, за
тригодишен период и са използвани за целите на сформиране на ценово предложение от всеки
участник и определяне на финансово най-изгодната за ДП РВД оферта. Избраният изпълнител ще
заплаща по единични цени само за реално предадените видове и количества отпадъци, като
същите могат да се отличават от прогнозните.
Забележка: Под „финансово най-изгодна оферта“ се разбира тази с най-високата предложена
крайна цена.
Конкретното количество отпадък, което се предава, се определя чрез измерване (претегляне)
на мястото на предаване, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол (по
образец) и кантарна бележка.
Покупната цена за съответните количества отпадъци се определя в съответствие с
оферираните от изпълнителя единичните цени и се заплаща от избрания за изпълнител по
посочена от ДП РВД банкова сметка, в десетдневен срок, от предоставена оригинална фактура за
дължимата сума съгласно двустранно подписания/те приемо-предавателен/ни протокол/и за
предадените видове и количества отпадъци и издадените от изпълнителя кантарни бележки.
2.2. Заинтересованите лица, които ще подадат оферта, следва да притежават регистрационен
документ за транспортиране и валидно разрешение/комплексно разрешително за третиране
съгласно чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности, включващи транспортиране и/или
оползотворяване или обезвреждане на отпадъци със съответните кодове:
• Хартия и картон – 20 01 01
• Отпадъчен тонер за печатане – 08 03 17*, 08 03 18
• Отработени масла – 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*
• Негодни за употреба батерии и акумулатори – 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04
• Спирачна течност – 16 01 13*
• Антифризни течности, съдържащи опасни вещества – 16 01 14*
• Маслени филтри – 16 01 07*
• Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла – 15 02 02*,
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•
•
•
•
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•

15 02 03
Спирачни накладки – 16 01 11*, 16 01 12
Излезли от употреба гуми – 16 01 03
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 16 02 11*, 16 02 16, 20 01
21*, 20 01 35*, 20 01 36
Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества – 15 01 10*
Утайки от маслоуловителни шахти – 13 05 03*
Флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди
(HFC) (Озонразрушаващи и флуорирани парникови газове) - 14 06 01*

2.3. В случай, че участникът притежава само регистрационен документ за транспортиране на
отпадъците по предходната точка, той трябва да представи в офертата си декларация в свободен
текст, че отпадъците ще бъдат предавани за последващо третиране съгласно чл. 8 от ЗУО само на
специално обособените за това площадки/депа въз основа на писмен договор с лица, притежаващи
съответния разрешителен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за
съответния вид дейност/дейности по третиране и за съответните видове (по кодове) отпадъци.
3. СРОК И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНE НА ОФЕРТИТЕ:
3.1. Офертите следва да бъдат подадени в срок до 05.01.2018 г. в деловодството на ЦУ на
ДП РВД, гр. София 1540, бул. Брюксел № 1, на вниманието на Венцислав Марков, директор на
дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“.
3.2. Офертата трябва да бъде представена в запечатен непрозрачен плик от участника или
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо. Върху плика
участникът следва да посочи предмета на офертата, наименование, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес.
4. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГЛЕДИ:
Всяко заинтересовано лице може да извърши в срок до 04.01.2018 г. оглед на
местоположението на наличните отпадъци. За допълнителна информация – Атанас Енгьозов, тел.
02/937 46 65.
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Изпълнителят ще бъде избран въз основа на предложени най-изгодни финансови условия
за приемане и изкупуване на посочените отпадъци, като офертите ще бъдат оценени на базата на
посочената крайна цена, а именно стойността - сбора от цените (обща цена) за отделните видове
отпадъци, получени от произведението на оферираните единични цени и прогнозни количества
за всеки вид отпадък.
6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за транспортиране и последващо
третиране на генерираните от дейността на ДП РВД отпадъци за срок от 3 (три) години, като в
изпълнение на договора, при необходимост от предаване на отпадъци, ще се подава конкретна
заявка.
Преди сключване на договора, избраният за изпълнител по настоящата обява следва да
представи копие от регистрационен документ за транспортиране на отпадъци със съответните,
посочени в офертата, кодове, както и копие на разрешение/комплексно разрешително за
третиране на отпадъци, а в случай, че не притежава такова, копие/я на валиден писмен договор за
срока на предоставяне на настоящата услуга с лице/а, притежаващо/и съответния разрешителен
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
В договора ще бъдат включени предложените в офертата на избрания изпълнител цени и
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включените в настоящата покана условия, като ще бъдат конкретизирани правата и задълженията
на страните, включително произтичащи от изискванията на ЗУО и приложимите подзаконовите
нормативни актове.
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Приложение № 1
ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО
ДВИЖЕНИЕ”

ОФЕРТА
за приемане и последващо третиране на:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хартия и картон за рециклиране
отпадъчен тонер за печатане
отработени масла
негодни за употреба батерии и акумулатори
спирачна течност
антифризна течност
маслени филтри
абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла
спирачни накладки
излезли от употреба гуми
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и елементи от тях
опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества
утайка от каломаслоуловител
флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC),
флуоровъглеводороди (HFC) (Озонразрушаващи и флуорирани парникови
газове)

Административни данни на участника:
Наименование: …………………………………………….......................................................
Представлявано от: …………………………………………………………………………………
ЕИК:…………………….., Седалище и адрес на управление: …………………………………..
Адрес за кореспонденция..........................................................................................................
тел…………/факс......... ....., електронен адрес: …………………………………………………..
Лице за контакти: ……………………………………………………………………………………
Длъжност: ……………………………………………………………………………………………
Телефон/Факс/Ел. адрес: ……………………………………………………………………………
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с поканата за провеждане на избор на изпълнител предлагаме
следните финансови условия:

№
по
ред

Вид отпадък

Код

Обща цена
Прогнозни
съобразно
Единична
количества
прогнозно
цена
в кг. за
количество (в
лв./кг,
срок от 3 г.
лева за вида
отпадък)

1

Хартия и картон

20 01 01

2

Отпадъчен тонер за печатане

08 03 17*,
400
08 03 18

3

Отработени масла

13 02 05*,
13 02 06*, 5800
13 02 08*

4

Негодни за употреба батерии и
акумулатори

16 06 01*,
16 06 02*, 15000
16 06 04

Спирачна течност
Антифризни течности,
съдържащи опасни вещества
Маслени филтри
Абсорбенти, филтърни
материали, кърпи за изтриване и
предпазни облекла

16 01 13*

5

16 01 14*

100

16 01 07*

160

9

Спирачни накладки

10

Излезли от употреба гуми

11

Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване

16 01 11*,
40
16 01 12
16 01 03
3300
16 02 11*,
16 02 16,
20 01 21*, 60000
20 01 35*,
20 01 36

5
6
7
8

12
13

14

Опаковки, съдържащи опасни
вещества или замърсени с
опасни вещества
Утайки от маслоуловителни
шахти
Флуорохлоровъглероди,
флуорохлоровъглеводороди
(HCFC), флуоровъглеводороди
(HFC) (Озонразрушаващи и
флуорирани парникови газове)

1000

15 02 02*,
1200
15 02 03

15 01 10*

120

13 05 03*

230

14 06 01*

50
Крайна
цена:
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Посочените цени следва да са без ДДС и включват всички преки и непреки разходи, данъци
и такси, вкл. печалба.
Валидността на офертата е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаването й.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия, длъжност на представляващия участника)
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