Партида: 1191

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1191
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-00-55 от дата 29/12/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Областен управител на област Русе
Адрес
пл. Свобода №6
Град
Пощенски код
Русе
7000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Областна администрация Русе
082 812212; 082 812262
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Десислава Инджова - старши юрисконсулт и Велина Кьосева - главен
юрисконсулт
E-mail
Факс
governor@ruse.bg
082 820092
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.ruse.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://ruse.bg/index.php?cmd=showContent&page=1&subpage=115

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка на гориво (дизелово и бензин) чрез покупка от
търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя, осигуряващи
24 часово обслужване, седем дни в седмицата, при условията на
отложено плащане и чрез използване на магнитни карти за нуждите
на Областна администрация – Русе”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
09132000
Осн. предмет
Доп. предмети
УНП: 152b0ebb-3dab-4ec1-ab04-dc5defe10afe

Доп. код (когато е приложимо)

09134200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Бензин - 6000 литра
Дизел - 5000 литра
Прогнозна стойност
(в цифри): 40000 Валута: BGN
Място на извършване
Бензиностанциите на Изпълнителя

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се представят данни за участника/лицето, което прави
предложението чрез удостоверение за актуално състояние от
Агенция по вписванията (издадено най-много 6 месеца преди
крайния срок за подаване на офертите-оригинал или заверено
копие) или Декларация за ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за
търговския регистър /прил. № 2/. Ако документите се подписват
от упълномощено лице, се представя копие от нотариално заверено
пълномощно от представителя на кандидата за изпълнител на
обществена поръчка. 2. Техническо и ценово предложение –
представени по видове гориво съгласно техническата спецификация,
публикувана в профила на купувача на интернет страницата на
Възложителя и включващи цена на литър гориво. 3. Да се представи
списък на обектите (бензиностанциите) на Изпълнителя. Участникът
следва да има бензиностанции, които да осигуряват доставката на
посочените горива на територията на град Русе, във всички
областни градове на страната и по основните пътни артерии
(автомагистрали и първокласни пътища), снабдени с апарати за
безналично разплащане. 4. Да представи декларации за липса на
обстоятелствата по чл.47, ал. 9 от ЗОП и декларации по чл.56,
ал.1, т.8 и т.12 от ЗОП; 5. Качествата на течните горива да
отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина на техния контрол (ПМС
№156/15.07.2003.). Прилагат се сертификати или протоколи от
изпитване, или декларации за съответствие на качеството на
течните горива или аналогични документи.Срок на валидност на
офертата: 60 (шестдесет) календарни дни след определения краен
срок за подаването й. Срокът за изпълнение на поръчката е
1 /една/ година, считано от подписване на договора.Начин на
образуване на предлаганата цена: Участниците да предложат
единични цени на литър по видове горива, в български лева, без
включен ДДС. Необходимо е да бъдат посочени предлаганите
отстъпки на литър гориво, които също ще бъдат сравнявани по
описания критерий.Издаването на картите за безналично плащане и
ежемесечното им обслужване да се извършва безплатно за срока на
договора. Издаването на абонаментна карта следва да се извършва
в срок, не по-дълъг от два работни дни след заявка на
Възложителя. Няма да се допускат до участие оферти, които не
включват предложения за всички посочени по-горе видове горива.
Класирането на постъпилите оферти ще се извърши въз основа на
общата крайна стойност, формирана от сбора на предложените
единични цени, предложена отстъпка и такси за допълнителни
услуги.За класиран на първо място се счита участникът, предложил
най – ниска стойност.Останалите предложения се класират по
възходящ ред в съответствие с предложената стойност.
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Критерий за възлагане
най-ниска цена
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/01/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:30

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Подробна информация по отношение изискванията на Възложителя,
както и образците на всички документи могат да бъдат намерени на
следния адрес: www.ruse.bg,раздел - профил на купувача.
Офертите ще бъдат отворени на 14.01.2016 г. от 10:00 ч. в зала №
613 от комисия назначена от Възложителя.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/01/2016 дд/мм/гггг
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