Партида: 1288

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1288
Поделение: ЦСМП - РАЗГРАД
Изходящ номер: 639 от дата 20/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Център за спешна мидицинска помощ - Разград
Адрес
ул. Коста Петров 2
Град
Пощенски код
гр. Разград
7200
Място/места за контакт
Телефон
084 661682
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
д-р Николай Георгиев Йоцов
E-mail
Факс
csmp.rz@mail.bg
084 661682
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.csmprazgrad.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на автомобилни горива (дизел и бензин А 95 Н), чрез
най-малко три и по-вече бензиностанции в област Разград., при
осигурен 24 часов достъп всеки ден от годината.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
09000000
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: 8db1dcb0-6942-499a-8ae3-56301e0c8390

Доп. код (когато е приложимо)

09132100
09134200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Приблизителни годишни количества: дизел - 24000 л.
1500 л,
Прогнозна стойност
(в цифри): 55000 Валута: BGN
Място на извършване
обл. Разград

, А95Н

-

код NUTS:
BG324

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да разполата с мрежа от бензиностанции с непрекъснат режим на
работа на територията на страната и областта.
2. Горивата следва да отговарят на изискванията от Наредбата за
изискванията за количеството на течни горива, условията, реда и
начина за техния контрол.
3. Изпълнителят осигурява непрекъснато 24 часово целегодишно
възможност за доставка на горива, като зареждането с горива на
линейките изпълняващи повикване става, без да изчакват поредния
клиент.
4. Изпълнителят гарантира неприкосновена наличност за нуждите на
възложителя в количества както следва - не по-малко от 800 л.
дизел и не по.малко от 50 л. безоловен бензин.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да
Не
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 посочения интернет адрес. Офертите ще бъдат
разгледани на 04.12.2014 г. от 10.00 часа

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг

УНП: 8db1dcb0-6942-499a-8ae3-56301e0c8390

2

