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BG-Пловдив
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Регионална Здравна Инспекция - Пловдив, ул. "Перущица" № 1, За: Светлана
Димитрова, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 649000, E-mail:
rzipd@plov.net, Факс: 032 643438
Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: www.rzipd.com.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Бензин А 95 Н - Прогнозно количество за 24 месеца - 30000литра
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09000000
Описание:
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
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:
64000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Пловдив
NUTS:
BG421
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставените горива трябва да отговарят на изискванията и стандартите,
определени в Наредбата за качеството на течните горива, условията и реда и
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начина за техния контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и
алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на
атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на
действащата нормативна база в България. Доставката ще се извършва в
търговските обекти на участниците, разположени на територията на Република
България. Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива
на територията на цялата страна, предлагащи всичките видове горива, предмет на
настоящата поръчка. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са
включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти
и регистриране на заредените горива. Издаването на фактура за изтеклия
календарен месец да се извършва до 3-то число на месеца, следващ отчетения.
Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни
за заредените горива: номер на електронната карта; регистрационен номер на
МПС; дата и час на зареждане; бензиностанция; кол. и вид заредено гориво;
стойност на договорения % отстъпка/надбавка; стойност на зареденото гориво,
коригирана с договорения % отстъпка/надбавка. Начин на плащане: Заплащането
е обезпечено от собствени средства на възложителя. Възложителят закупува
горивата в бензиностанциите на участника, определен за изпълнител, чрез
използване на карти за безналично плащане. Плащанията се извършват в лева, с
платежно нареждане по банков път, по сметка, посочена от изпълнителя.
Възложителят заплаща стойността на доставените горива веднъж месечно, в срок
до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактура от
изпълнителя, придружена с правилно оформени записи на заредените количества.
Възложителят няма да обезпечава картовите лимити с гаранционен депозит.
Цените на предлаганите горива се формират и 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.Цената следва да включва всички разходи на
доставчика на гориво, свързани с изпълнението на услугата. 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. Електронните карти следва да
бъдат издавани безвъзмездно, като Възложителят не заплаща месечна такса за
обслужване на картите и такса за транзакции и покупки. Изпълнителят следва да
предвиди и съобрази тези условия в ценовата си оферта. Възложителят ще
предостави на Изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на горива,
списък на автомобилите. 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. 3.
Възлаганата поръчка ще се изпълнява за периода от 2 години (24 месеца),
считано от датата на подписване на договора.
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Изборът да се извърши по критерий - “ икономически най-изгодна 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 ІІІ, от настоящата покана начин,
тежестта на показателя е максимум 90 процента, изчислени по следната формула:
Цmin К1= _______ х 100 Ц съотв. 2.(К2) Брой бензиностанции на територията на
област Пловдив- участникът посочва общият брой бензиностанции на
територията на област Пловдив, които той притежава на територията на областта.
Тежест на показателя - максимум 10 процента, изчислени по следната формула:
К2 = брой предложени от участника х 100 брой предложени (max) Крайна
Комплексна оценка (ККО) = К1 х 0.90+К2 х 0.10 ККО не може да надвишава 100
процента! Всички показатели се изчисляват до втория знак след десетичната
запетая. 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:
03/10/2014 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават на адреса на Възложителя - гр. Пловдив, ул. "Перущица" №
1,ет.1 - деловодство Отварянето на офертите ще се извърши на 06.10.2014 г. от
10.00 часа в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул.
"Перущица" № 1, ет.2 - заседателна зала при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.
Заплащането на разходваните горива ще се извършва ежемесечно със срок на
отложено плащане 30дни.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
03/10/2014
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