ПОКАНА
за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Комисията за защита на личните данни, в качеството си на Възложител, на основание
чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и
Заповед № РД- 222/12.11.2013 г. на председателя на Комисията, отправя покана до всички
заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово
предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива и
аксесоари за нуждите на автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за
безкасово плащане”.
Срокът за изпълнение на ОП - 12 месеца, считано от 01.01.2014 г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под
ID № 9022186/13.11.2013 г.
Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в КЗЛД, на адрес: гр. София 1431,
бул. „Акад. Иван Гешов” № 15. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената
поръчка.
1. Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно изискванията на
чл. 101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан непрозрачен плик и да
съдържа:
• списък на приложените документи - подписан и подпечатан от участника.
• данни за лицето, което прави предложението
- Административни данни (адрес, телефон, факс), лични данни (име, презиме и
фамилия) и заемана длъжност;
- БУЛСТАТ;
- Данъчна регистрация.
• Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което да
включва информация за показателите за оценка посочени в Методиката за определяне на
комплексната оценка на офертите - Приложение № 2;
• Ценово предложение, като в него се посочат цени за:
- безоловен бензин А 95;

- бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 %;
- дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %;
- смазочни материали;
- продукти против замръзване и други аксесоари.
• Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
2. Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000 лева (шестдесет и шест хиляди
лева) без включен ДДС.
3. Изборът на изпълнител на ОП ще бъде извършен по критерий „Икономически найизгодна оферта”, за изпълнение на обществената поръчка.
4. Изисквания към предмета на обществената поръчка:
4.1. Изисквания за качество:
• горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол;
• доказва се с декларация за съответствие от производителя/вносителя.
4.2. Място на предаване на стоката:
• обектите на продавача на територията на Република България;
• обекти на територията на Европа
(доказва се със списък на обектите/бензиностанциите на продавача).
4.3. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите.
4.4. Други:
• фактуриране – два пъти месечно (на 15-то и последното число на текущия
месец, а за месец декември – до 20-то число);
• издаване на карти за безналично плащане, срокове;
• картите за безналично плащане на горивата да са индивидуални, осигуряващи
зареждане на МПС по регистрационния му номер.
5. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни от изпращането й.
6. Предложение на фирмите за сключване на договор се прави по реда на класирането им.
7. Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на
обществената поръчка.
8. Краен срок на подаване на офертите – дo 17:00 часа на 26.11.2013 г. Офертите могат
да бъдат предадени и в деловодството на КЗЛД, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., на
адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.
9. Условие за сключване на договор е определеният за изпълнител да представи
документи,

издадени

от

компетентен

орган,

за

удостоверяване

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

липсата

на

Лица за контакт: г-н Илия Шиляшки - тел. 003592 9153516 и г-жа Лидия Филипова тел. 003592 9153528.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
от ЗОП;
2. Приложение № 2 - Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за
доставка на горива и аксесоари за нуждите на автомобилите, собственост на КЗЛД, при
критерий - Икономически най-изгодна оферта.

