
ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Енемона АД възнамерява да открие тръжна 

процедура за сключване на рамков договор за период 
от 10 (десет) години за следната дейност:

Доставка на слама от житни култури и рапица 
в ТФ ЕЦ - Никопол, с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен

Общото необходимо количество слама е 110 000 
тона годишно. 
Минимален размер на доставките от един дос-
тавчик - 10 000 тона слама.
Изисквания към сламата: Да бъде с влажност до 
20%, чиста от примеси, гниене, вредители.
Предпочитаната форма на сламата е големи па-
ралелепипедни бали с размери:
Височина      90 ÷ 120 см. ±5 см,
Широчинa     120 см. ±5 см.
Дължинa      240 см. ±20 см.
Тегло       400 ÷ 650 кг.
Плътност    не по-малка от 150 кг/м3. 
Цената на такива бали ще е по-висока, 
тъй като те ще бъдат влагани директ-
но в производството на ТФЕЦ - Никопол.  
При невъзможност сламата да бъде доставена в 
горе посочената форма, са приемливи и бали с раз-
лични форма и размери, съобразно възможности-
те на доставчика. Такива бали ще бъдат пребали-

рани в изискваната форма на склад.
Заинтересованите страни се приканват да заявят 
своя интерес, като представят следната инфор-
мация:
• Писмо за заявяване на интерес  
     (свободен формат);
• Кратко представяне на фирмата със      
     следното съдържание: 
 - Предмет на дейност на фирмата;
 - Ресурси, с които фирмата разполага - Брой персо-

нал, списък на механизацията (собствена или наета) 
за изпълнение на дейностите по събиране и доставка 
на слама;
 - Референции и лица за контакти на клиенти, за 

които фирмата изпълнява или е изпълнявала същи-
те или подобни услуги;
 - Внедрени системи за управление на качество-

то, сертификация;
 - Допълнителна информация  по преценка на За-

явителя;

Информацията да се представи до 31 август 2010 на посочения адрес,  
факс или електронна поща до:  

Енемона АД, София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9, за Ресор „Инвестиционни проекти”, на 
вниманието на: г-н Луко Маринов - Ръководител ресор „Инвестиционни проекти”,  

e-mail: l.marinov@enemona.com, тел. 02/ 80 54 870, факс: 02/ 80 54 773. 
Лице за контакти: Райна Григорова - Специалист „Възобновяеми енергийни източници”,  

тел. 02/ 815 85 13, моб. 0885 267 767, e-mail: r.grigorova@enemona.com 


