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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: [1601 ] 

  

Възложител: [„В и К”  ООД, Димитровград ] 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 01131 ] 
Адрес: [Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 36 ] 
Лице за контакт : [ Георги Карадимов – гл.счетоводител ] 
Телефон: [ 0391 6 18 73 ] 
E-mail: [vikdg@dimitrovgrad.com,] 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да Х Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 
[Х] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: [ Покупка на горива - дизелово гориво, безоловен бензин и газ - 
пропан-бутан при условия на безналично плащане с електронни карти. ] 
  
Кратко описание: [Предметът на обществената поръчка включва в обхвана си доставка 
на  горива: дизелово гориво – 36 000.00 /тридесет и шест хиляди/ литра, безоловен 
бензин – 5 000.00 /пет хиляди/ литра, газ пропан-бутан/ - 8 000.00 /осем хиляди/ литра, 
чрез периодичната им покупка от изпълнителя с карти за безналично плащане за 
нуждите на „ВиК” ООД. Посочените прогнозни количества на горивата не поражда 
задължение на Възложителя да го поръчва на Изпълнителя в пълен обем. Възложителят 
си запазва правото да увеличи или намали обема на доставката в зависимост от неговите 
нужди и съобразно нормативно определените стойностни прагове. 
  
Място на извършване: [В търговските обекти на участника, разположени на територията 
на град Димитровград ] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 69 900.00 ] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да []Х] Не 
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Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование:  
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 69 900.00] 

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: [ Участник в обществената поръчка може да бъде лице, за 
което не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.Основанията по чл. 54, ал. 
1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 
управителни и надзорни органи  и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 
при вземането на решения от тези органи. Участникът следва да попълни декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП – образец 10 ] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ НЕ ] 
  
Икономическо и финансово състояние: [ НЕ ] 
  
Технически и професионални способности: [  ] 
1.Участникът да разполага минимум с два търговски обекта (две бензиностанции) на 
територията на община Димитровград, от които един търговски обект (една 
бензиностанция) с денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата/ при осигуряване на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване, 
чрез използване на карти за безналично плащане.  
2. Минимално изискване: Всяка от бензиностанциите следва да разполага най-малко със 
следното техническо оборудване: 1). Минимум по една колонка за всеки от видовете 
горива (Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво и Газ пропан – бутан), снабдени с 
технически изправни средства за измерване, съгласно Закона за измерванията; 2).  
Терминал за използване на карти за безналично плащане; 3). Софтуер, предоставящ 
информация отнасяща се до зареждането на МПС и друга техника на Възложителя 
/дата, час, количество, вид гориво. 
 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] 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: 
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      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[Х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.09.2016 г.]                      Час: (чч:мм) [12.00] 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.10.2016 г.]                      Час: (чч:мм) [ 12.00 ] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [ 28.09.2016 г.]                      Час: (чч:мм) [ 11.00 ] 
  
Място на отваряне на офертите: [ Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 36 – офис  на „ВиК” 
ООД] 
  

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 Х Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
  
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [14.09.2016 г.] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [ Петко Янчев Ангелов ] 
Длъжност: [ Управител ] 

 


