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       Приложение № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за 

участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на натурална минерална вода за нуждите на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси”  
 
 

1. Вид, обема и място на доставка: 
 

 
1. Обем: Участниците доставят натурална минерална вода в бутилки от 1,5 

литра за 70% от стойността на обществената поръчка и бидони от 10литра за 
останалите 30% от прогнозната стойност. 

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. Доставяната от участника вода следва да отговаря на изискванията, 
определени в чл.6 от Наредбата за изискванията към бутилираните минерални, изворни 
и трапезни води, предназначени за питейни цели и на изискването, заложено в чл.22 от 
същата. 

4. Доставяната от участника натурална минерална вода 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 се извършва в срок, предложен от 
участника, но не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на 
сключване на договора. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да уведоми 
Възложителя и Директора на ТД ДР гр. Пловдив, 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 доставяната 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 извършва при достигането й на 2 (два) месеца остатъчен срок на годност. 
За обновяването на натуралната минерална вода, в срока на договора, на изпълнителя 
не се дължи допълнително възнаграждение. 

№ 
Наименование 

Териториална 
дирекция 

„Държавен резерв” 
Място на доставка 

1. Бидони от 10 литра Пловдив СБ Долна Махала 

2. Бутилки от 1,5 литра Пловдив СБ Долна Махала 


