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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2434
Поделение: _
Изходящ номер:
Коментар на възложителя:

от дата 25/09/2013

Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Регионална Здравна Инспекция - Пловдив
Адрес
ул. "Перущица" № 1
Град
Пощенски код
Пловдив
4002
Място/места за контакт
гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1
Лице за контакт (може и повече от едно лице'
Светлана Димитрова
E-mail
rzipd@plov.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
Република
България

Телефон
032 6 4 9 0 0 0

Факс
032 6 4 3 4 3 8

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.rzipd.com
Р А З Д Е Л II
Обект на поръчката
• Строителство

^Доставки

ПИ Услуги

Кратко описание
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична
покана с предмет: доставка на горива за нуждите на РЗИ - Пловдив
за периода 2013г. - 2014г., а именно - доставка на бензин А 95
_Н;
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет

УНП: d6d5a2ad-dl 83-47ffi-9c8d-a087c5ca64f4

09000000

Доп. код (когато е приложимо)
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Р А З Д Е Л III
Количество или обем
Прогнозните количества гориво, необхдимо за нуждите на РЗИ Пловдив, по време на действие на договора, се следните:
-доставка на бензин А 95 Н - 30 000 литра;
Прогнозна стойност
(в цифри): 65400 Валута: BGN
Място на извършване
Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертите да съдържат най-малко:
1.1 данни за лицето, което прави предложението, да се
представи удостоверение за актуално състоянние или да се посочи
Е ИК;
1.2. предложение за изпълнение на задължението за доставка на
горива, съгласно изискванията към тях:
- доставка на бензин А95Н;
- наличие на бензиностанции на територията на област Пловдив и
цялата страна. Бензиностанциите следва да са снабдени с
устройства за безналично плащане;
- предоставяне на лимитни карти;
1.3. ценово предложение се образува и представя по
слендния начин:
Предлагана цена без включен ДДС за литър гориво
бензин А95Н,
образувана и представена по следния начин:
Цената за литър гориво е равна на: данъчната основа
за съответното гориво за база/площадка Пловдив на съответния
производител/вносител по ценоразписа му публикувана в Интернет /
представя се от Кандидата към датата на подаване на
предложението, а в последствие от Изпълнителя към датата на
съответната доставка/, с включен акциз в лева, валидна за деня
на доставката /+/ предлаганата надбавка и/или /-/ търговска
отстъпка в лева.
Забележка :
•Оферираната доставна цена без ДДС на гориво с включена
търговска надбавка/отстъпка може да бъде променяна само в
случаите на изменение на базовата цена без ДДС, като това
обстоятелство се удостоверява чрез официален документ за
доказване на новата базова цена на основния
производител /вносител/ или извадка от публично достъпен бюлетин
на основния производител /вносител/ за периодично изменение на
цените, като съответно оферираната надбавка и/или отстъпка от
съответния участник, избран за изпълнител, остават константни за
целия срок на договора и не могат да бъдат променяни от
участника, избран за изпълнител.
1.4. срок на валидност на офертата
- 30 /тридесет/
календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на
офертите;
2. Съдържанието на офертата се представя в запечатан
непрозрачен плик.
Критерий за възлагане

УНП: dec8e335-cedl-44a5-b098-f7c358be0e27
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^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Изборът да се извърши по критерий
- " икономически найизгодна оферта ", при спазване на следната методика за оценка и
съответно при следните показатели:
1. (К1)Цена на предложението- участникът посочва единична цена
за един литър гориво, образувана по указания в раздел II, т. 1.3
от настоящето решение начин, тежестта на показателя е максимум
90 точки, изчислени по следната формула:
К1=
(Ц мин / Цсъотв) х 100
2.(К2) Срок на отложено плащане в границите
от 1 до 3 месеца,
считано от датата на получаване на фактура - оригинал, участникът посочва предлагания от него срок за отложено плащане
в горепосочените граници. Тежест на показателя- максимум 5
точки, изчислени по следната формула:
К2 =(предложен
от участника срок / предложен срок
(max) ) х
100
3.(КЗ)Брой бензиностанции на територията на област Пловдивучастникът посочва общият брой бензиностанции на територията на
област Пловдив, които той притежава на територията на областта.
Тежест на показателя - максимум 5 точки, изчислени по следната
формула:
КЗ =
( брой предложени
от участника / брой предложени (max))
хЮО
Крайна Комплексна оценка (ККО) = К1 х 0.90+К2 х 0.05+ КЗ х 0.05
ККО не може да надвишава 100 точки!
Всички показатели се изчисляват до втория знак
десетичната запетая.

след

На първо място се класира офертата с най-голяма
стойност на крайната комплексната оценка. Останалите оферти
заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на
комплексните оценки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/10/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да •

He IEI

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

УНП: dec8e3 35-ced 1 -44a5-b098-f7c3 58Ье0е27
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Р А З Д Е Л IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/10/2013 дд/мм/гггг

УНП: dec8e335-ced 1 -44a5-b098-f7c3 58beOe27
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