АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [1]
Възложител: [Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян]
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [01052]
Адрес: [5600, град Троян, област Ловеч, ул.“Васил Левски“ №281, ]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Цветелина Богданска –
гл.счетоводител]
Телефон: [0670 66918]
E-mail: [rimsa@mail.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:
Да
Не
Обект на поръчката:
Строителство
Доставки
Услуги
Предмет на поръчката: [„Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за
нуждите на „ИПЖЗ-Троян“ – филиал град Дряново”]
Кратко описание: Обект на поръчката са периодични доставки на дизелово
гориво и двигателно масло за нуждите на „ИПЖЗ-Троян“ – филиал град Дряново.
Периодичните покупки на горива и двигателно масло за служебните автомобили от
автомобилния парк на „ИПЖЗ-Троян“ – филиал град Дряново, за период от една
година, ще се осъществяват франко търговските обекти на изпълнителя в град
Дряново. При всяко зареждане на автомобил от служебния автопарк се издава
документ. Разплащането се извършва в български лева, по банков път, при условията
на отсрочено плащане след представяне на фактура оригинал придружен от отчет с
обобщена информация за вида, количеството, единичната цена и стойността на
зареденото гориво от МПС, а също и подробно извлечение за зареденото гориво от
всяко МПС (момент на зареждане, вид гориво, ед.цена и стойност, подпис на
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водичите на МПС, извършили зареждането). Видовете горива и прогнозните
количества са, както следва: Дизелово автомобилно гориво (евродизел) – 700 литра +/10 % и моторно масло (тип М-10Д)– 200 литра +/- 10 %).

Място на извършване: [Община Дряново, град Дряново]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [4000]
Обособени позиции (когато е приложимо):
Номер на обособената позиция: [

Да

Не

]

Наименование: []
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []
Номер на обособената позиция: [

]

Наименование: []
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []
Номер на обособената позиция: [

]

Наименование: []
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [За всички обособени позиции
За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не
поставя изисквания]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания за
икономическо и финансово състояние]
Технически и професионални способности: [Участниците в обществената поръчка
трябва да имат поне една бензиностанция, за продажба на автомобилни горива и горивосмазочни материали, на територията на град Дряново. Това обстоятелство се декларира с
декларация (Приложение №5).]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
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Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Цена и качествени показатели
Разходи и качествени показатели
Ниво на разходите
Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [
]
Тежест: [
]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.07.2018]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.08.2018]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11.07.2018]

Час: (чч:мм) [10:00]

Място на отваряне на офертите: заседателна зала в сградата на „ИПЖЗ-Троян“, град
Троян, ул.“Васил Левски“ №281
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
европейските фондове и програми:
Да
Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [
]
Друга информация (когато е приложимо): [Всеки участник следва да представи:
1. Представяне на участника (Приложение №1)
2. Декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП – (Приложение №2)
3. Декларация за участие на подизпълнител (Приложение №3)
4. Декларация за приемане условията на договора (Приложение №4)
5. Декларация търговски обекти (Приложение №5)
6. Предложение (Приложение №8)
7. Ценово предложение (Приложение №9)
8. Документ за собственост или договор за наем, договор за право на ползване или
друг вид правоотношение за търговския обект, който ще се използва;
9. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на
качество ISO 9001:2015 за търговия с горива и автомобилни масла или
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еквивалент;
10. Заверено копие на валиден документ, удостоверяващ наличие на договорни
отношения с производител или доставчик на едро на автомобилни горива.
Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото
предложение, промяната им или несъответствие със заложените минимални
търговски отстъпки води до отстраняване на участника от процедурата.
Участниците предлагат в своите ценови предложения търговска отстъпка от продажната
цена на всеки закупен литър гориво или двигателно масло, в лева за литър, с включен
ДДС.
Участник подаващ ценово предложение за съответна обособена позиция, следва да
оферира стойност на търговска отстъпка на единица количество гориво в лева с включен
ДДС, както следва:
Отстъпка на „Дизелово гориво”, по – голяма или равна на 0,05 лева/литър и
закръглена до втория десетичен знак;
Отстъпка на „двигателно масло М-10Д”, по – голяма или равна на 0,05
лева/литър и закръглена до втория десетичен знак.
При оценяване на ценовите предложения, приоритет ще бъде даден на
предложената търговска отстъпка на дизеловото гориво пред тази за двигателно
масло.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: „ИПЖЗТроян“,гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №281, деловодство, всеки работен ден от
8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1.
Наименование на кандидата или участника;
2.
Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3.
Наименование на поръчката.]
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [29.06.2018]
Възложител ……/П/………….
Трите имена: (Подпис и печат) [Доц. Д-р Диян Георгиев]
Длъжност: [Директор „ИПЖЗ-Троян“]
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