ОБЩИНА БУРГАС
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ДОСТАВКА НА ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДАТА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА
БАСЕЙНИТЕ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката е избор на изпълнители на Обществена поръчка с
предмет: „Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на
водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост“.
При изпълнение на поръчката следва да се извършат периодични доставки след
подадена заявка от Възложителя/ или упълномощено от нето лице/ на химически
препарати за почистване и обеззаразяване на водата в басейните и материали за
поддръжка на басейните,описани както следва:
№
по
ред

Вид химически препарати и материали

Мярка

1 Течен pH „-“ регулатор със съдържание: не по –
малко от 15% солна киселина (хлороводород) или
еквивалент

литър

2 Натриев хипохлорид със съдържание: 90 гр./л.
активен хлор, 15 гр./л. натриева основа или
еквивалент

литър

Алгицид или еквивалент
Алгицид или еквивалент
Коагулант или еквивалент
Коагулант или еквивалент
Хлор бавен, хлор над 90% (200 гр. таблетки) или
еквивалент

разфасовка по 25л
разфасовка по 5л
разфасовка по 25л
разфасовка по 5л
разфасовка по 50 кг

8 Хлор бавен, хлор над 90% (200 гр. таблетки) или
еквивалент

разфасовка по 5 кг

9 Бавноразтворим хлор на гранули 90 % или
еквивалент

разфасовка по 50 кг

3
4
5
6
7

10 Бавноразтворим хлор на гранули 90 % или
еквивалент

разфасовка по 5 кг

11 Бързоразтворим хлор на гранули- мин. 56% или
еквивалент

разфасовка по 50 кг

12 Бързоразтворим хлор на гранули- мин. 56% или
еквивалент

разфасовка по 5 кг

13 Триплекс /мулти функционални таблетки по 200
гр./ или еквивалент

разфасовка по 50 кг

14 Триплекс /мулти функционални таблетки по 200
гр./ или еквивалент

разфасовка по 5 кг

Хим. pH минус гранули или еквивалент
Хим. pH минус гранули или еквивалент
Хим. pH плюс гранули или еквивалент
Хим. pH плюс гранули или еквивалент
Триплекс/мултифункционални гранули или
еквивалент

разфасовка по 40 кг
разфасовка по 25 кг
разфасовка по 35 кг
разфасовка по 6 кг
разфасовка по 50 кг

20 Триплекс/мултифункционални гранули или
еквивалент

разфасовка по 5 кг

21 Активен кислород течен или еквивалент

разфасовка по 30 л

22 Препарат за подръжка на непокрити басейни през
зимния период.

разфасовка по 5 л

23 Бързоразтворим хлор на таблетки 20гр. 55 % или
еквивалент

разфасовка по 50 кг

24 Бързоразтворим хлор на таблетки 20гр. 55 % или
еквивалент

разфасовка по 5 кг

25 Калгонит
26 Бързодействащ алгицид с амониева добавка

разфасовка по 30 л
разфасовка по 1 л

27 Бързодействащ алгицид с амониева добавка

разфасовка по 5 л

15
16
17
18
19

28 Коагулант на гранули или еквивалент
29 Коагулант на гранули или еквивалент

разфасовка по 25 кг
разфасовка по 5 кг

30 Алуминиева вакумнаподочистачка 18"

брой

31 Вакумнаподочистачка професионална, метална,за
олимпийски басейн ширина 800 мм
32 Алуминиевa телескопична дръжка 10м.

брой

33 Алуминиевa телескопична дръжка 13м.

брой

34 Шланг за подочистачка, 30 м Ø 38

брой

35 Четка за почистване на басейн, голяма, метална

брой

36 Тестер за рН, Cl и Br в комплект с реактиви

брой

брой

37 Комлект реактиви

брой

38 Кепче дълбоко

брой

39 Филтрационен пясък за филтри

кг.

40 Решетка за преливник 242 мм

м.л.

41 Решетка за преливник 295 мм

м.л.

42 Трансформатори - 220-12V 600W

брой

43 Ампули за прожектор 300W/12V

брой

44 PVC кран сферичен Ø 50

брой

45 PVC кран сферичен Ø 63

брой

46 Кран пеперуда в комлект с фланец Ø 160

брой

47 Резервна част комплект глава за дозаторна помпа
Exactus или еквивалент

брой

48 Резервна част клапан
за дозаторна помпа,
инжекторен- Exactus или еквивалент

брой

49 Резервна част сонда за дозаторна помпа Exactus
или еквивалент

брой

50 Електрод за pH

брой

51 Електрод за RX

брой

52 Комплект разтвори за калибриране на електроди за
pH/RX

брой

53 Резервна
част микропроцесорен
блок за
автоматична дозаторна помпа Exactus за pH, RX,
10 л./ч. или еквивалент

брой

54 Резервна част предфилтър за помпа VICTORIA 3
PH или еквивалент

брой

55 Манометър комплект Astralpool или еквивалент

брой

56 LED ампула бяла, 1300 lum 12V,18W
57
Ъглов модул за външен приливник от
полипропилен , бял 245мм
58 Ъглов модул за външен приливник от

брой

полипропилен , бял 295мм
59 Резервна част механично уплътнение за помпа
Максим 5,5 HP или еквивалент
60 Резервна част импелер за помпа
Максим
5,5 HP или еквивалент

брой
брой
брой
брой

61 Резервна част предфилтър за помпа
Максим 5,5 HP или еквивалент
62 Резервна част механично уплътнение за помпа
ARAL C 3000 12,5 HP или еквивалент
63 Резервна част импелер за помпа
ARAL C 3000 12,5 HP или еквивалент
64
Резервна част корпус за помпа
ARAL C 3000 12,5 HP или еквивалент
65 Резервна част серпентина за топлообменник
BEHNCKE, модел QWT 100-209, 209 кW

брой
брой
брой
брой
брой

66 Анкер ф 48, Аstralpool, AISI- 316 или еквивалент
67
Електронен ниворегулатор за компенсатор
68 Автоматичен шестпътен вентил 2" страничен

брой

69

брой

Електромагнитен клапан 2"

брой
брой

Доставените химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата в
басейните да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 80% от срока на годност на
съответния препарат, считано от момента на доставката.
Участникът следва да предостави описание на разфасовките, в които ще
предлага всеки един от препарати за почистване и обеззаразяване на водата в
басейните, като разфасовките трябва да бъдат удобни за употреба от служителите към
плувните басейни.

В предмета на поръчката се включва и задължително обучение на персонала и
предоставяне на инструкции на съответния обект за третирането и почистването
на басейна с доставените химикали.
Общата стойност на поръчката е в размер до 69 900 лв. без вкл. ДДС.
Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община
Бургас (ОП „Спортни имоти”) за 2017 г. и 2018г.
Прогнозната стойност на поръчката е до 69 900/ шестдесет и девет хиляди и
деветстотин/ лв. без вкл. ДДС. Плащанията към изпълнителя ще се извършват на база
реално възложени и доставени химикали, препарати и материали, като общото
възлагане за периода на договора 12 календарни месеци, считано от датата на
сключване на договор, не може да надхвърля сумата от 69 900 лв. без ДДС.
Заплащането ще се извършва от страна на Възложителя по банков път по
сметка на съответния изпълнител, както следва:
Отделните заявки ще се изплащат след издадена и подписана от Изпълнителя
фактура, която отговаря на изискванията на Закона за счетоводство и ЗДДС,

двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след представяне при всяка
доставка на следните документи:
- сертификат или друг документ, удостоверяващ съответствието на качеството на
стоките със съответните спецификации или стандарти, издаден от акредитирани
институции или агенции за управление на качеството - за химическите препарати:
Течен pH „-“ регулатор и Натриев хипохлорид;
- при поискване от страна на Възложителя след представяне на сертификат или друг
документ, удостоверяващ съответствието на качеството на всички химически
препарати за почистване и обеззаразяване на водата в басейните със съответните
спецификации или стандарти, издаден от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството;
- съответното разрешително за дезинфекция на води в плувни басейни на химическите
препарати: Хлор бърз и Хлор бавен;
- информационен лист за безопасност за съответния химически препарат за почистване
и обеззаразяване на водата в басейните.
- доставката при поискване от страна на Възложителя сертификат или друг документ,
удостоверяващ съответствието на качеството на материалите за поддръжка на
басейните със съответните спецификации или стандарти, издаден от акредитирани
институции или агенции за управление на качеството.

В посочения от участника срок, след получаване на съответното възлагателно писмо
той е длъжен да достави необходимото количество препарати и химикали със
съответното качество, придружено от необходимите документи до съответния обект.
Приемането на доставката ще се осъществява от съответния ръководител обект с
подписан двустранно приемо-предаветелен протокол.

Място на изпълнение - на територията на Община Бургас. Пълно описание на обектите:
1. Плувен басейн „Флора” - Обектът се състои от 2 бр.открити плувни басейни –
голям – 25м/50м. и малък 25м/7м. Дълбочини: 2,20 м./ 2.40м. , 0.70м./0.90м
работен сезон на басейна от 15 май до 15 октомври на съответната година.
Местоположение на обекта: гр. Бургас, Приморски парк. Обектът е общинска
собственост и към момента се стопанисва от общинско предприятие „Спортни
имоти”
2. Плувен Басейн „Константин Петканов” - Обектът се състои от 1 бр.закрит
плувен басейн с размери 17м/7м; работен сезон на басейна от 15 октомври до 15
май на съответната година.
Местоположение на обекта: гр. Бургас, к-с „Меден Рудник”, СОУ „Константин
Петканов” . Обектът е общинска собственост и към момента се стопанисва от
общинско предприятие „Спортни имоти”
3. Плувен басейн към СОЦ „Ветрен”- Обектът се състои от 1 бр. октрит плувен
басейн с размери 25м/12,5м; работен сезон на басейна от 15 май до 15 октомври

на съответната година. Обектът е общинска собственост и се стопанисва от
общинско предприятие „Спортни имоти” .
Местоположение на обекта: гр. Бургас, кв. Ветрен, СОЦ „Ветрен”
4. Плувен басейн „Младежки културен център” - Обектът се състои от 1
бр.закрит плувен басейн с размери дължина 25м; ширина - 12,5м; дълбочина
начало (м) 1,2 ; дълбочина край (м) 1,8 работен сезон на басейна от 01 октомври
до 30 май на съответната година. Местоположение на обекта: гр. Бургас, ул.
„Гладстон” № 39. Обектът е общинска собственост.
5. Плувен басейн ПМГ „Академик Н. Обрешков „ и ГРЕ „Г.С. Раковски” Обектът се състои от 1 бр. закрит плувен басейн с размери дължина 25м;
ширина - 11м; дълбочина начало (м) 1,9 ; дълбочина край (м) 1,9 работен сезон
на басейна от 15 септември до 30 май на съответната година.
Местоположение на обекта: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” 19 в сградата
на ПМГ „Академик Н. Обрешков „ и ГРЕ „Г.С. Раковски. Обектът е общинска
собственост.
6. Плувен басейн к-с „Меден Рудник” - Обектът се състои от 2 бр. закрити
плувени басейна, голям с размери дължина 25м; ширина – 12,5м; дълбочина
начало (м) 1,8 ; дълбочина край (м) 2; малък басейн – с размери дължина 10 м
широчина 10 м. средна дълбочина 1 м. ; работен сезон на басейна от 01
октомври до 30 май на съответната година. Местоположение на обекта: гр.
Бургас, к-с „Меден Рудник”. Обектът е общинска собственост.
7. Други придобити по време на настоящия договор обекти.
Срок на доставка след подадена заявка от Възложителя: по предложение на
участника, но не повече от 10 работни дни след подадена заявка от Възложителя.
Отделните заявки се подават от ръководителя или отговорник на обекта по телефон,
факс или email до посоченото в „Предложение за изпълнение на поръчката“ от
Изпълнителя лице, като задължително се подават и в писмен вид и съдържат подробно
описано необходимото количество химически препарати за почистване и
обеззаразяване на водата в басейните и /или материали за поддръжка на басейните.
Отчитане/приемане на дейностите, предмет на поръчката, ще се осъществява, както
следва:
- Доставката на химическите препарати за почистване и обеззаразяване на водата в
басейните следва да се извършва до съответните обекти, упоменати по-горе, като
Възложителя запазва правото си да актуализира списъка с обектите, предвид въвеждане
в експлоатация на нови обекти, придобити по време на договора, без това да води до
промяна на планираната стойност на поръчката.
- Доставката на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата в
басейните следва да е съгласно посочените видове химически препарати, описани в
настоящата документация.
- Извършената доставка на химическите препарати за почистване и обеззаразяване на
водата в басейните ще се доказва чрез двустранно подписан приемо-предавателен
протокол.
- При всяка доставка на химическите препарати: Течен pH„-“ регулатор и Натриев
хипохлорид следва да се представя съответният сертификат или друг документ,
удостоверяващ съответствието на качеството на стоките със съответните спецификации

или стандарти, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, а при поискване от страна на Възложителя следва да се представя
сертификат или друг документ, удостоверяващ съответствието на качеството на
останалите химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата в басейните
със съответните спецификации или стандарти, издаден от акредитирани институции
или агенции за управление на качеството .
- При всяка доставка на химическите препарати: Хлор бърз и Хлор бавен следва да се
представя съответното разрешително за дезинфекция на води в плувни басейни .
- При всяка доставка на заявените от Възложителя химически препарати за почистване
и обеззаразяване на водата в басейните следва да се представи информационен лист за
безопасност за съответния препарат.
- Доставката на материалите за поддръжка на басейните следва да се извършва до
съответните обекти, упоменати по горе, като Възложителя запазва правото си да
актуализира списъка с обектите, предвид въвеждане в експлоатация на нови обекти,
придобити по време на договора, без това да води до промяна на планираната стойност
на поръчката.
- Доставката на материалите за поддръжка на басейните следва да е съгласно
посочените видове материали, описани в настоящата документация.
- Извършената доставка на материалите за поддръжка на басейните ще се доказва чрез
двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
- При поискване от страна на Възложителя следва да се представя сертификат или друг
документ, удостоверяващ съответствието на качеството на материалите за поддръжка
на басейните със съответните спецификации или стандарти .
Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от Възложителя,
чрез Управител на ОП „Спортни имоти“ и съответните отговорници и ръководители на
спортните обекти.
Изпълнението на обществената поръчка е със срок: 12 месеца от датата на
подписване на договора за изпълнение.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е както следва:
„Икономически най - изгодна оферта“, въз основа на критерий: „Най – ниска
цена“.

