
Партида: 01045 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01045

Поделение: ________

Изходящ номер: ПО-01-635 от дата 05/11/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Областен управител на област Габрово

Адрес
пл. "Възраждане" № 5

Град Пощенски код Страна
Габрово 5300 България

Място/места за контакт Телефон
Областна администрация-Габрово 066 810653

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Веселин Младенов Радков, Биляна Михайлова Големанова

E-mail Факс
radkov@gb.government.bg 066 800201

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.gb.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.gb.government.bg/index.php?
option=com_content&view=article&id=551&Itemid=13

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на течни горива чрез периодични покупки на безоловен 
бензин и дизелово гориво при условия на 24-часово обслужване на 
бензиностанциите на изпълнителя, посредством система за 
зареждане при безналично плащане с предоставени електронни 
карти, за потребностите на автомобилния парк, състоящ се от 
5 /пет/ броя автомобили на Областна администрация Габрово.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09132100

Доп. предмети 09134200

УНП: 90e27d9e-dc60-4377-9b3a-b9e58003d679 1



Партида: 01045 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Бензин А95Н - прогнозно  количество 6 000 литра.

Дизелово гориво - прогнозно количество 9 000 литра.

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

обектите на изпълнителя на територията на страната код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

1. Изисквания за вида на доставеното гориво:

1.1. Безоловен бензин, прогнозно количество: 6 000 литра; 

1.2. Дизелово гориво, прогнозно количество: 9 000 литра. 

Посоченото количество е ориентировъчно и възложителят си запазва 

правото по време на действието на договора да го завишава или 

намалява при необходимост и според конкретните нужди.

2. Изисквания за качество: горивата да съответстват на 

изискванията, установени в  Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол /обн. ДВ бр.66 от 25.07.2003 г./.

3. Местоизпълнение: обектите на изпълнителя, който задължително 

трябва да разполага с поне една бензиностанция, находяща се на 

територията на всяка област в РБългария, както и минимум една 

бензиностанция в гр. Габрово като областен център, с оглед 

спестяване на средства за разход на гориво до по отдалечени 

бензиностанции.

4. Срок на доставка: за срок от една година, считано от датата 

на сключване на договора, или за доставяно количество гориво, 

чиято стойност без включен ДДС не надхвърля праговете по чл. 14, 

ал. 4, т. 2 от ЗОП.

5. Ползване на система за зареждане при безналично плащане с 

предоставени от изпълнителя електронни карти.

Изискуеми документи и информация:

1. Данни за лицето, което прави предложението; предложение за 

изпълнение изискванията на възложителя; ценово предложение и 

срок на валидност - чл. 101в, ал. 1 от ЗОП.

2. Списък с местонахождението на наличните /собствени или наети/ 

търговски обекти /бензиностанции/ на територията на всяка област 

в страната и в гр. Габрово.

3. Проект на договор, предложен от оферента.

Съдържанието на офертата да се представи в запечатан непрозрачен 

плик – чл. 101в, ал. 2 от ЗОП

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 20/11/2012 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
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на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 20/11/2012 дд/мм/гггг
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