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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 5176 от дата 19/10/2015
Коментар на възложителя:
идентификационен номер 90 46 871

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси гр. 
София чрез Централна техническа база с. Соколово
Адрес
с. Соколово, община Дряново, област Габрово
Град Пощенски код Страна
с. Соколово 5392 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Централна техническа база с. 
Соколово

0888 765192

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Кирил Зографов
E-mail Факс
ctb_5240@abv.bg 06722 2226; 06722 2227
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.statereserve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/dostavka-za-gazol-za-otoplenie,-markiran-cherven-cztb-
sokolovo/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на газьол за отопление, маркиран - червен, за нуждите 
на Централна техническа база с. Соколово.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09135100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Количество газьол: 20 000л /двадесет хиляди/.
Източник на финансиране - бюджетни средства на ДА ДРВВЗ.
Прогнозната стойност е без включен ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000   Валута: BGN
Място на извършване
Централна техническа база с. Соколово код NUTS:  

BG322
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Транспортните средства за доставка на горивото следва да 
отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, 
Наредба №40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване 
на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на 
Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по 
шосе (АDR).
2. Да се представи копие на валидно "Удостоверение за одобрение 
на ППС, превозващи определени опасни товари",  издадено от 
Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация" по образец 
съгласно Приложение №7 към чл. 38, ал. 1 от Наредба №40 от 
14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен 
превоз на опасни товари при спазване на Европейска спогодба за 
международен превоз на опасни товари по шосе (АDR). Водачите, 
извършващи превоза, да са преминали курс за професионално 
обучение и да притежават валидно ADR удостоверение по образец 
съгласно Приложение №5 към чл. 26, ал. 1 от същата Наредба.
3. Да се представи сертификат за одобрен съд за транспортиране 
на маркирани енергийни продукти. 
4. Транспортните средства да са снабдени с устройства за 
автоматично отчитане на горивото, замерени и пломбирани от 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
5. Техническите изисквания за продукта да са в съответствие с 
БДС и стандарти, приложими по ISO или еквивалентни. Всяко 
експедирано количество газьол за отопление да се придружава от 
декларация за съответствие съгласно Наредба за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 
контрол.
6. Изтеглянето на некачествената стока, която не отговаря на 
показателите в Приложение №5 към чл. 6 т. 5 от Наредба за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол, е за сметка на Изпълнителя.
7. Рекламации по количеството и явни недостатъци се правят при 
приемане на стоката в ЦТБ с. Соколово с двустранно подписан 
протокол от Възложителя и Изпълнителя.
8. Рекламации за скрити недостатъци се правят в 30-дневен срок 
от датата на приемане на стоката.
9. Доставката да се извърши франко склада за гориво на ЦТБ с. 
Соколово.
10. Доставката да се извърши в срок до 15.12.2015 г. и след 
предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.
11. Да представят копие от документа за регистрация или ЕИК 
съгласно чл. 23 от Закон за търговския регистър.
12. В офертата участниците следва да представят декларация-
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съгласие с клаузите на проекта на договор и проекта на 
споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд. (Приложение №6 от документацията за участие).
13. Представените оферти да съдържат данни за лицето, което 
прави предложението (Приложение №2 от документацията за 
участие); техническо предложение (Приложение №3 от 
документацията за участие); ценово предложение (Приложение №4 от 
документацията за участие).
14. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
15. При сключване на договора с избрания Изпълнител, същият 
представя документ, издаден от компетентен орган, за липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; декларация за 
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
16. Избраният Изпълнител се задължава да изпълни обществената 
поръчка в срок и съгласно всички изисквания на техническата 
спецификация, приложена към документите за възлагане на 
обществената поръчка чрез публична покана.
17. Всички транспортни и други разходи за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка са за сметка на Изпълнителя.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена в лева за литър газьол за отопление - маркиран 
червен, без включен ДДС.

Срок за получаване на офертите
Дата: 29/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и цялата документация, заедно с всички 
приложения, са публикувани на Профила на купувача на 
гореописания адрес и могат да бъдат изтеглени свободно и 
безплатно от всяко заинтересовано лице. Офертите се подават до 
16.30 ч. на 29.10.2015 г. в Централна техническа база с. 
Соколово, община Дряново, област Габрово. Всяка оферта трябва да 
се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика следва да се 
посочат наименование и адрес на участника; телефон; по 
възможност факс и електронен адрес; обозначение на предмета на 
обществената поръчка, за която се подава офертата.
Отварянето на офертите ще се извърши на 30.10.2015 г. от 09.30 
часа в административната сграда на Централна техническа база с. 
Соколово, стая №11.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 29/10/2015 дд/мм/гггг
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