
BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Българска федерация ски, бул. "Васил Левски" № 75, За: Венета Димитрова, Република

България 1404, София, Тел.: 02 9806082, E-mail: acc@bfski.com

Място/места за контакт: бул. "България" № 81В, ет. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bfski.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bfski.com/.

Доставки

„Доставка чрез покупка на гориво за зареждане на автомобили за нуждите на Българска

федерация ски чрез система за безналично плащане с карти”

09100000

Описание:

Горива

Прогнозните количества са, както следва: бензин - 2300 л.; дизелово гориво - 23000 л. за

18 месеца. Прогнозна стойност на поръчката е 66 000 лева без ДДС.

66000 BGN

гр. София, бул. „България” № 81 В, ет. 2

BG411

Зареждането на автомобилите се осъществява на търговските обекти (бензиностанции)

на изпълнителя, осигуряващи 24-часово обслужване, 7 дни в седмицата, като трябва да е

възможно на всички обекти чрез използване на карти за безналични плащания.

Изпълнителя трябва да има изградена и функционираща мрежа от търговски обекти

(бензиностанции) в цялата страна и в частност по направленията София - Благоевград –

Банско, София – Пловдив – Чепеларе - Смолян и София - Самоков – Боровец.

Съдържание на документ http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034738&PHPSES...



КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Необходимо е да разполага със система за безналично плащане с карти, като самите

карти за следва да позволяват проследяване на най-малко следните параметри:

идентификация на автомобила; място и време на зареждане; вид, количество и единична

цена на зареденото гориво. В публичната покана може да участва всяко българско или

чуждестранно физическо или юридическо лице, както техни обединения, които отговарят

на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените от

Ввъзложителя изисквания в настоящата документация. Не може да участва в публичната

покана лице, при коео е на лице някое от следните обстоятелства: 1. е осъден с влязла в

сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против финансовата, данъчната

или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от

Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в

организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление

против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против

стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е

в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал.

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване

или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът

или участникът е установен. 5. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица

с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 6.

които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси.

Най-ниска цена

27/10/2014 17:00

НЕ

Публичното отваряне на оферти ще се осъществи на 28.10.2014 г. от 9:00 ч. в сградата на

Българска федерация ски с адрес гр. София, бул. „България” № 81 В, ет. 2. Отварянето на

офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово

осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,

в която се извършва отварянето.

27/10/2014
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