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Съдържание на документ

BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Авиоотряд 28, Летище София, За: Румен Колев, България 1540, София, Тел.: 02
9425020; 02 9459017; 0899 070279, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201
Място/места за контакт: Авиоотряд 28
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://avio28.com.
Адрес на профила на купувача: http://avio28.com/page6.html.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на дизелово гориво (газьол) маркирано за отопление за котелната централа
на Авиоотряд 28 през зимния период 2015 г./2016 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09134200
Описание:
Дизелово гориво
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Прогнозно количество на дизелово гориво (газьол) маркирано за отопление за
котелната централа: 40000 л.,което не поражда задължение за 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. Разходът на
гориво зависи от външната температура на въздуха. Автоматиката на котелната
централа и на абонатните станции в сградите осигуряват средна температура в
сградите около 18 градуса Целзий. Следователно разходът на гориво ще бъде поголям при по-студена зима или по-малък при по-топла зима.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
64000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
България, София, Летище София, Авиоотряд 28

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045489&PHPSESSID=f5ac4be96e7a5d78f5229c9ec8b188b1&tab=&act=&header=&header=print
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NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Котелната централа е разположена в района на Авиоотряд 28. 2 Срок на доставка
на дизеловото гориво - от 01.10.2015 г. до 30.04.2016 г. 3. Доставката на дизелово
гориво трябва да се осъществява периодично (1-2 пъти в месеца) по време на
отоплителния период, по заявка на Възложителя. 4. Заявките трябва да бъдат
изпълнявани в работен ден в срок не по-голям от 48 часа от подаване на заявката. 5.
Място на доставка на дизеловото гориво за отопление: България, гр. София, Летище
София, Авиоотряд 28. 6. Всяка еднократна доставка (зареждане с дизелово гориво) не
трябва да бъде повече от 10000 л. 7. Възложителят допуска в района на Авиоотряд 28
служители и автоцистерни на Изпълнителя след предварително извършена
съгласувателна процедура от Националната служба за охрана при Президента на
Република България. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя
списък на служителите и автоцистерните, които ще извършват зареждане с дизелово
гориво в района на Авиоотряд 28. 8. Като доказателство за изпълнение на
техническите спецификации, посочени в приложението към публичната покана,
участникът представя декларация за техническото оборудване - броя и вида на
автоцистерните за зареждане с гориво, с които разполага участника. За всяка
автоцистерна трябва да се приложи: 8.1.Валидно удостоверение (сертификат) за
одобрение на пътни превозни средства превозващи определени опасни товари
съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни
товари по шосе (ADR); 8.2.Документ от Българския институт по метрология за
одобрение на измервателната система/разходомера на автоцистерната. 9. Други
изисквания, посочени в приложението към публичната покана за участие в
обществената поръчка, одобрено от Възложителя - виж допълнителната информация.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
14/09/2015 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Приложението към публичната покана за обществената поръчка се предлага
безплатно и може да бъде изтеглено от профила на купувача на Авиоотряд 28 на
интернет адрес: http://www.avio28.com/page6.html; 2. Дата, място и час на отваряне на
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045489&PHPSESSID=f5ac4be96e7a5d78f5229c9ec8b188b1&tab=&act=&header=&header=print
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офертите:15.09.2015 г., 10.00 ч. в административната сграда на Авиоотряд 28. При
отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето на офертите.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
13/09/2015

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045489&PHPSESSID=f5ac4be96e7a5d78f5229c9ec8b188b1&tab=&act=&header=&header=print
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