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Версия за печат 

BG-Кричим 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Община Кричим, площад "Обединение" №3, За: Даниел Янакиев, Република 

България 4220, Кричим, Тел.: 03145 2098, E-mail: kmet_krichim@abv.bg, Факс: 

03145 2351 
Място/места за контакт: Община Кричим 
Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: Vvww.krichim.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://vvww.krichim.bg/web/optk.html. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, 
посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за 
отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2014 
година" разделена на две самостоятелно обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на 
Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане", Обособена 
позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на 
Домашен социален патронаж гр. Кричим". 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

09100000, 09132000, 09122000,09134200, 09211900, 24951311, 09134210 

Описание: 
Горива 
Бензин 
Пропан и бутан 
Дизелово гориво 
Смазочни двигателни масла 
Антифриз 
Газьол (0,2) 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на 
Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане" до 24 000 
(двадесет и четири хиляди литра), от които 70% дизелово гориво, 20% Бензин А 95 
Н, 10% Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз. Обособена позиция 2: 
„Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен 

1 of 3 28.10.2013 г. 14:38 

http://www.aop.bg/v5
mailto:kmet_krichim@abv.bg
http://Vvww.krichim.bg
http://vvww.krichim.bg/web/optk.html


Съдържание на документ http://www.aop.bg/v5 l_pp.php?mode=view2&id=9021552 

социален патронаж гр. Кричим" до 4 500 (четири хиляди и петстотин литра) 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

65500 B G N 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

За обособена позиция 1 - Търговски обекти (бензиностанции) на продавача на 
територията на цялата страна; За обособена позиция 2 -Домашен социален 
патронаж гр. Кричим, бул. "Ал. Стамболийски" № 27 

NUTS: 

BG421 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Кандидатът да има необходимата финансова, икономическа, техническа 
способност и професионална квалификация за изпълнение на договора. 
Участникът следва да разполага с поне един търговски обект/бензиностанция/ за 
доставка на горива във всяка област на Република България по смисъла на чл. 4 от 
Закона за административно-териториалното устройство на Република България. В 
случай, че участникът разполага с бензиностанции във всяка област на Република 
България, то във всяка конкретна област поне един от тези обекти задължително 
следва да е в населеното място - административен център на областта. Издаване на 
карти за безналично плащане: Картите за безналично плащане ще бъдат издавани 
за определен период или целия период на договора, с опция за 
подновяване/удължаване, от датата на подписване на договора, съгласно списък с 
автомобили, представен от Възложителя на Изпълнителя. Текущото издаване на 
нови карти и преустановяване употребата на действащи карти се извършва въз 
основа на писмена заявка от страна на Възложителя. Посочения брой и вид/марка 
на автомобилите може да се променя в срока на договора. Възложителя запазва 
правото си да добавя нови, подменя и/или премахва (намалява) автомобилите към 
представения списък. Сертификат за произход и качество по E N ISO и/или БДС 
или декларации за съответствие на продуктите;Декларация относно наличието на 
техническо оборудване (собствено или наето), необходимо за обезпечаване 
изпълнението на доставката с приложени доказателства за собственост и/или 
споразумение за ползване /наем на материална база, оборудване/ за срока на 
изпълнение на поръчката; Списък на собствените и наети петролни бази и 
бензиностанции на територията на Република България; Срок на валидност на 
офертата - не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от датата на представянето. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Обособена позиция 1: „Зареждане с горива и консумативи на автомобилите на 
Община Кричим, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане" 
ПРЕДЛОЖЕНА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА - тежест 15 % НАЙ-ДЪЛЪГ СРОК ЗА 
РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - тежест 35 % ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - тежест 15 
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% ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ/ПРЕИЗДАВАНЕ НА КАРТА - тежест 10 % 
ТРАНЗАКЦИОННА ТАКСА ПРИ ПОКУПКА - тежест 10 % МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕ НА КАРТА - тежест 10 % СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА 
(работни дни) - тежест 5 % Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 
0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим " 
НАЙ-ДЪЛЪГ СРОК ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ- тежест 60 % ПРЕДЛАГАНА 
ЦЕНА (ПЦ) - тежест 20 % ПРЕДЛОЖЕНА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА - тежест 20 
% 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ; 

11/11/2013 17:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат 
получени на интернет адрес: http://vvww.krichim.bg/web/optk.html 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

11/11/2013 
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