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Утвърдил:    /П/       

                  /Станимир Пеев/ 

 

 

 

 

 

                                 РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и обновяване на натурална 

минерална вода”  

 

 

 

1. Обем на обществената поръчка: 1 000 000 литра натурална минерална вода. 

Участникът, избран за изпълнител, следва да достави натурална минерална вода 

700 000 литра в бутилки от 1,5 литра и 300 000 литра в бидони от 10литра. 

2. Всички предлагани бутилки/бидони натурална минерална вода следва да 

отговарят на изискванията, установени в нормативните разпоредби, действащи на 

територията на Република България към момента на възлагане и изпълнение на 

обществената поръчка, както и на изискванията, установени в документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

3. Съгласно чл.6, ал. 1 от Наредбата за изискванията към бутилираните 

минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, натуралната 

минерална вода при бутилирането ѝ  не трябва да надвишава максималните стойности 

за съдържание на елементи и съединения съгласно приложение № 3 от Наредбата, 

както и да съдържа информацията при етикетирането, съгласно чл. 22 от същата. 

4. Натуралната минерална вода, предмет на доставката, не трябва да съдържа 

флуориди над 1,5мг/л. 
5. Доставяната натурална минерална вода, предмет на обществената поръчка, 

следва да e със срок на годност не по – малък от 90 %  от обявения от производителя 

към датата на доставката. 

6. Доставката на натурална минералната вода следва да се извърши в срок, 

предложен от изпълнителя, но не по-дълъг от 45  работни дни, считано от датата на 

сключване на договора. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да уведоми 

Възложителя и Директора на ТД ДР гр. Варна, за деня и часа на предаването на стоката 

най-малко 1 (един) работен ден преди датата на доставката. В едномесечен срок от 

сключването на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, 

представя на Възложителя за утвърждаване график за обновяване на стоката за целия 

срок на действие на договора. 

 7. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години, считано от 

датата на сключване на договора.  

 8. Бутилките/бидоните следва да се доставят в палети.  

9. В срока на изпълнение на договора за обществена поръчка, изпълнителят е 

задължен да обновява доставената от него натурална минерална вода, като 

новодоставената следва да бъде със срок на годност не по-малък от 90% от обявения от 

производителя към датата на доставката. Обновяването на натуралната минерална вода 

следва да се извърши преди достигането на 2 (два) месеца остатъчен срок на годност на 

водата.  

10. Два месеца преди изтичане срока на действие на договора, изпълнителят се 

задължава да обнови всички доставени от него стоки с изключение на тези, които са  

със срок на годност 90% от обявения от производителя към датата на доставката.  За 
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обновяването на натуралната минерална вода в срока на договора, на изпълнителя не се 

дължи допълнително възнаграждение. 

11. Сроковете на годност за всяка бутилирана натурална минерална вода се 

определя от съответния производител и е в рамките на 1 до 2 години. 

 

 

 

 


