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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: 1266

Поделение: ________

Изходящ номер: ОП-7001-1 от дата 14/01/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
СО-Район "нови Искър"

Адрес
ул. "Искърско дефиле" №123

Град Пощенски код Страна
Нови Искър 1281 Р България

Място/места за контакт Телефон
гр.Нови Искър, ул."Искърско 

дефиле" №123

02 9917254

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж.Антоанета Михайлова

E-mail Факс
info@novi-iskar.bg 02 9917623

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.novi-iskar.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.novi-iskar.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Доставка  на   горива,  осъществена  чрез  периодична покупка 

от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А-95Н и дизелово 

гориво за нуждите на автомобилния парк на Район „Нови Искър”, 

посредством абонаментни карти”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09132100

Доп. предмети 09134200

УНП: 60f2e958-bca8-4b33-bd78-d836e6031f91 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съгласно посочената прогнозна стойност.

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

франко бензиностанциите на изпълнителя код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Горивата да отговарят на БДС и на Наредбата за изискванията на 

качествата 

на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, 

приета с ПМС № 156 от 

15.07.2003 г.

Участникът   следва   да   разполага   с   една   или   повече   

собствени   или   наети   бензиностанции,   с   непрекъснат  

режим  на   работа  и  възможност  за  доставка  чрез   

предоставяне   от  изпълнителя   на   карти   за   безналично   

плащане,   без   заплащане   при  транзакция,  находящи се на 

територията на Столична община,  като поне една от тях е на  

отстояние   не   повече   от   15 км.  от   административната   

база   на  възложителя, находяща се на адрес: гр. Нови Искър, 

ул. „Искърско дефиле” №123.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) – тежест 40 т.

2. ПРЕДЛОЖЕНА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА /на литър/ (ПТО) – тежест 30 т.

3. СРОК ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ (календарни дни) (СОП) – тежест 20 

т.

4.ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ/ ПРЕИЗДАВАНЕ НА КАРТА (ТК) – тежест 10 т.

Срок за получаване на офертите

Дата: 22/01/2014 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

След представяне на документ за зплатена цена от 12,00лв. 

документацията може да бъде получена  на e-mail адрес посочен от 

участника, на място в районната администрация на адрес: гр.Нови 

Искър, ул. "Искърско дефиле" №123, фронт-офис и на интернет 

страницата на Район "Нови Искър": www.novi-iskar.bg

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 22/01/2014 дд/мм/гггг
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