BG-Панагюрище
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П ЕООД, Панагюрище ул. Алеко Богориди
№ 7,, За: Динчо Маринов Маринов, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 62357, Email: vikpan@abv.bg, Факс: 0357 62357
Място/места за контакт: Панагюрище
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vik-pan.com..
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-pan.com..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка и продажба на бензин,дизел,пропан-бутан и масла от бензиностанция,
находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ
И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09100000
Описание:
Горива
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Панагюрище

NUTS:
BG423
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
В офертата си участника представя следните документи: 1.Заверено копие на
удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията съдържащо ЕИК
на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 2.Заверено копие на
документи за регистрация на участника ( в т.ч и по ЗДДС); 3.Доказателства за
финансово и икономическо състояние: 3.1.Копие от баланс и отчет за приходите и
разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните три финансово
приключени години (в съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС), оформени
съгласно изискванията на ЗС ; 4.Декларации за съответствие съгласно чл.10, ал.2 и
чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите от него
горива съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1
и 3 от цитираната Наредба (заверени от участника копия). От представените
декларации за съответствие трябва да е видно, че посочените партиди са предназначени
за разпространение и/или използване на търговските обекти на участника. ; 4.1.
Препоръките (референции) за добро изпълнение на договори със сходен характер.;
5.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП; 6. Парафиран
едногодишен договор; 7.Административни сведения ; Техническо предложение за
изпълнение на поръчката; Предлагана цена за изпълнение на поръчката; ІV.Оценяване
на офертите: 4.1 Офертите ще се оценяват по критерия - най-ниска цена V.Съдържание
на офертите: Всяка оферта трябва да съдържа документи, систематизирани съобразно
посочените изисквания, които се запечатват в непрозрачeн плик, които се надписват в
долния ляв ъгъл. На плика участника отбелязва наименованието на предмета на
обществената поръчка, обособената позиция ; актуален адрес; телефон/факс/ e-mail,
наименование на участника; Копия на документи представени към офертата се
представят от участника с гриф”Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат
на участника.VІ.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на - 1% (един процент)
от стойността на договора без ДДС,представена под формата на парична сума,
преведена по банкова сметка на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД
: IBAN:BG06 RZBB 9155 1063 9009 11, BIС: RZBBBGSF, Банка:
Райфайзенбанк(България) - клон Панагюрище.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
03/12/2015 16:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Документацията по настоящата обществена поръчка не се закупува. Всеки кандидат
може свободно да я изтегли от http://www.vik-pan.com Офертите ще се отварят
публично на 04.12.2015г. от 14:00 часа в сградата на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД, на него могат да присъстват участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица съгласно Чл.68 ал.3 от ЗОП Срокът на изпълнение
на Договора е едногодишен от датата на сключването му.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
03/12/2015

