ОБЯВА
Върховния Касационен Съд, обявява възлагане на обществена поръчка по реда
на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на горива от вида бензин
Н95 и евро дизел за автомобилите, собственост на ВКС“:
ВКС Ви кани да подадете оферта съдържаща техническо и ценово
предложение:
І. Кандидатите и участниците в процедурата трябва да предложат за нуждите
на ВКС, горива покриващи последващите изисквания и прилагайки съответните
документи за това.
 Висококачествен без оловен бензин с октаново число 95. Бензинът да отговаря
на изискванията на стандартите БДС и ISO, посочени в Приложение № 1 от
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. в сила от 24.10.1014 г.
 Висококачествено дизелово гориво. Дизелът трябва да отговаря на
изискванията на стандартите БДС и ISO, посочени в Приложение № 2 от
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. в сила от 24.10.1014 г.
 Прогнозните количества от видовете горива са както следва:
o Бензин Н95 – 8000 литра.
o Евро Дизел – 3000 литра.
Горивата ще бъдат използвани от следните марки и видове автомобили:

№
1
6
7
8
9
10

Марка автомобил

Модел

Рег. №

Вид гориво

ДЖИП

ГРАНД ЧЕРОКИ

С 7711 РХ

ТОЙОТА
ТОЙОТА
ТОЙОТА
ФОЛКСВАГЕН

АВЕНСИС
АУРИС
АУРИС
ТРАНСПОРТЕР

СА 9619 НК
СА 9613 НК
СА 9620 НК
С 1716 ХК

БЕНЗИН Н95
БЕНЗИН Н95
БЕНЗИН Н95
БЕНЗИН Н95
ЕВРО ДИЗЕЛ

ХАЙЕЙС
ВИВАРО

СА 4904 НН
СА 7380 КВ

ЕВРО ДИЗЕЛ
ЕВРО ДИЗЕЛ

ТОЙОТА
11 ОПЕЛ

Доставката на горива ще се извършва при същите условия и за автомобили,
придобити и след сключване на договора за доставка, като „Възложителят“ изпраща в
писмен вид данните за ново придобит/ите автомобил/и. В случай на отпаднала
необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора,
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„Изпълнителят“ прекратява зареждането му в срок до 1 работен ден, след писмено
уведомяване от „Възложителя“.
ІІ. Автомобилите, собственост на ВКС, ще се зареждат от колонка/и на
бензиностанции, стопанисвани от определения за „Изпълнител“ участник и снабдени
със система за безналично разплащане. Участникът следва да има бензиностанции,
които да осигуряват доставката на посочените горива на територията на град София,
по основните пътни артерии (автомагистрали и или първокласни пътища), в община
Дупница и община Царево, снабдени с апарати за безналично разплащане.
Издаването на картите за безналично плащане и ежемесечното им обслужване да се
извършва безплатно за срока на договора за автомобилите, посочени по-горе.
Издаването на абонаментна карта следва да се извършва в срок, не по-дълъг от два
работни дни след заявка на „Възложителя“. Обекти от търговската мрежа на
участника следва да работят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, без почивен
ден и да предлагат възможност за разплащане с карти за безналично плащане.
ІІІ. Критерий за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.
Предлаганата от участника цена трябва да съдържа единични цени за видовете
горива, предлаган процент отстъпка на литър гориво за всеки вид. Цените трябва да
са актуални към датата на подаване на офертата в лева без ДДС. Предложеният
процент отстъпка на литър гориво не подлежи на промяна по време на изпълнение на
поръчката.
Отношенията между страните ще се финализират с подписването на договор по
проект на Възложителя.
Срок за подаване на офертата не по-късно от 15 работни дни от публикуването
на настоящата обява.
Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр. София, Съдебна палата,
Върховен касационен съд, бул. Витоша № 2, регистратура на ВКС.
Офертата следва да бъде подадена в запечатана непрозрачна опакова за
участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Избор на
доставчик на горива от вида бензин Н95 и евро дизел за автомобилите, собственост
на ВКС“.
При необходимост от допълнителна информация за автомобилите свързана с
изготвянето на документацията, моля да се обърнете към посочените за контакт лица.

За контакт: Стефан Шолце
тел.02/9219233
Fax.02/9813604
E-mail: stefan_sholce@vks.bg
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