
Партида: 00332 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

А О П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

е-таН: гор@аор.Ьа, е-гор@аор.Ьа 
интернет адрес: ПКр;//уууу\у,аор,1з9 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00332 
Поделение: Община Кричим 
Изходящ номер: 29-00-232 от дата 13/11/2012 
Коментар на възложителя: 
„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община 
Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на 
газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. 
Кричим" 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Кричим 
Адрес 
площад "Обединение" № 3 
Град Пощенски код Страна 
Кричим 4220 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Кричим 03145 2098 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Даниел Янакиев 
Е-та11 Факс 
к;те1: кг1с111т@аЬу. Ьд 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
ммм. кг1с]11т.Ьд 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
ммм.кгхсЬхт.Ьд 

РАЗДЕЛ П 

Обект на поръчката 
• Строителство Доставки • У с л у г и 

Кратко описание 
„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община 
Кричим, което включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин 
А95Н, дизелово гориво. Газ пропан-бутан, моторни масла и 
антифриз на територията на града и при командировки в страната 
чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и 
доставка на газьол за отопление за нуждите на Домащен социален 
патронаж гр. Кричим", разделена на две самостоятелно обособени 
позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за 
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нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично 
разплащане". 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на газьол за отопление 
за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим' 
Общ терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 09132000 

Доп. предмети 09122000 МА04 
09134200 МА04 
09211900 МА04 
24951311 
09134210 ГС04 

Р А З Д Е Л III 

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 за отопление 
за нуждите на Домащен социален патронаж гр. Кричим" до 4 500 
(четири хиляди и петстотин литра) 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 65000 Валута: ВСК 

Място на извършване 
За обособена позиция 1 - Търговски обекти (бензиностанции) на 
продавача на територията на цялата страна; За обособена позиция 2 -
Домашен социален патронаж гр. Кричим. 

кодМиТЗ: 
В0421 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в 
Поканата и документацията за участие в процедура за възлагане на 
поръчката. 

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 извърщва 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 
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и/или премахва (намалява) автомобилите към представения списък. 

Сертификат за произход и качество по ЕМ 130 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 
• най-ниска цена К1 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 % 
•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 за отопление 
за нуждите на ДСП 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 
Дата: 20/11/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да • Не К 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат 
да бъдат получени на интернет адрес: ммм.кгхсЬхт.Ьд 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 20/11/2012 дд/мм/гггг 

УНП; 6468231Т-9424-4Ь43-Ь327-4428с478а097 


