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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: 00707

Поделение: ________

Изходящ номер: ПП-4 от дата 08/09/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Община Батак

Адрес
пл.Освобождение №5

Град Пощенски код Страна
Батак 4580 РБългария

Място/места за контакт Телефон
Община Батак 03553 2260

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Елена Михайлова

E-mail Факс
mncplt_batak@abv.bg 03553 2030

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
www.batak.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е" Доставка на гориво за зареждане на 
автомобилите на община Батак"

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09100000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
съгласно нуждите

Прогнозна стойност

(в цифри): 60000   Валута: BGN

Място на извършване

Бензиностанциите на изпълнителя на територията на община Батак код NUTS:  

BG423

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всяка доставка трябва да отговаря на изискванията на БДС, съгласно 
Наредба за изискванията за качество на течните 
горива,условията,реда и начина на техния контрол/НИКТГУРНТК/приета 
с Постановление №156 от 2003 г. и измененията, публикувани в ДВ 
бр.69,78 от 2005 г, ДВ бр.40 от 2006 г., ДВ бр.76 от 2007 г. 
Доставката на гориво следва да бъде доказана с Декларация за 
съответствие или заверено копие от нея на лицата, които 
транспортират, разпостраняват и използват течни горива, съгласно 
чл.12 на НИКТГУРНТК , удостоверяващ вида, качеството и обема на 
горивото, както и годността му за ползване по предназначение. 
Настоящата поръчка може да се изпълнява само от лица , отговарящи 
на следното условие: могат да осигурят място за зареждане на 
автомобилите на територията на Община Батак.Това обстоятелство се 
доказва с регистрация на обекта.Цената, която възложителят ще 
заплати е единичната цена за 1 литър гориво по официално обявена 
цена на колонката в момента на зареждането и начислена отстъпка в 
%, съгласно офертата на Изпълнителя. Разплащането е в български 
левове по банков път с платежно нареждане в 30- дневен срок след 
представяне на следните документи: фактура на изпълнителя, 
придружена с касови бележки.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на предложения 
% отстъпка върху официално обявените цени в търговските 
обекти/бензиностанции/ за горивото.Участникът,предложил най-висок% 
отстъпка се класира на първо място.При равен % отстъпка, 
длъжностните лица провеждат публичен жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти.

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/09/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или 
негов упълномощен представител лично или по пощата.Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция,телефон и по възможност 
факс и електронен адрес.При приемане на офертата върху плика се 
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отбелязват поредния номер,дата и час на получаване,като тези данни 
се записват във входящ регистър,за което на приносителя се издава 
документ.Не се приема оферта в плик,който е незапечатан или с 
нарушена цялост.Тя незабавно се връща на участника и това се 
отбелязва в регистъра.Всяка оферта трябва да съдържа два отделни 
запечатани непрозрачни плика,като в първия плик с надпис 
№1"Документи за подбор" се поставят документите по т.1-т.6 от 
документацията за участие.Вплик №2 с надпис "Предлагана цена" се 
поставя ценовата оферта,която е по образец-т.7.Всеки участник има 
право да представи само една оферта.Офертата се предава 
окомплектована със следните документи:
1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен 
код/ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР- оригинал или нотариално заверено 
копие.
2.Документ, доказващ регистрацията на собствен или нает търговски 
обект-бензиностанция, която оигурява място за зареждане на 
територията на Община Бтак.
3.Сертификати,издадени от акредитирани институции или агенции за 
управление на качеството,удостоверяващи съответствието на горивото 
със съответните спецификации и стандарти.
4.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по 
чл.47,ал.1,т.1 и ал.2,т.2 и т.5 от ЗОП/Приложение- Декларация по 
образец№1/
5.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по 
чл.47,ал.1,т.2 и т.3 и ал.2,т.1 и т.3 от ЗОП /Приложение- 
Декларация образец №2/
6.Подписана и подпечатана декларация по чл.47,ал.5 от 
ЗОП /Приложение-Декларация образец №3/
7.Попълнена,подписана и подпечатана оферта по образец.Участникът 
трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да 
бъде по кратък от 60 календарни дни от датата на подаване на 
офертата. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг
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