Публична покана №5
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Възложител: ПГСС „Никола Пушкаров”
Адрес: ул. „Раковска” 1
Град: Попово Пощенски код: 7800 Страна: България
Място/места за контакт: гр. Попово, ул. „Раковска” 1 Телефон: 0608 4 65 51
Лице за контакт: Теменуга Иванова Тодорова
E-mail: sst_58@abv.bg Факс: 0608 4 65 52
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя: http://pgss-popovo.com
Адрес на профила на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://pgss-popovo.com
РАЗДЕЛ ІІ
Обект на поръчката:
□ Строителство
X Доставки
□ Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС „НИКОЛА
ПУШКАРОВ” ГР.ПОПОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА
ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ”
ГР. ПОПОВО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. ДОСТАВКА НА БЕНЗИН ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС
„НИКОЛА ПУШКАРОВ” ГР. ПОПОВО
Общ терминологичен речник (CPV):
Поръчка
Осн. код: 09000000-3; 09100000-0
Осн. код-описание: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници;
Горива
Доп. код (когато е приложимо): 09132000-3 – бензин; 09134200-9 – дизелово гориво
Осн. предмет
Доп. предмети
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем:
Обособена позиция 1. Доставка на 12 000 литра дизелово гориво
(приблизително на база миналогодишно ползване)
Обособена позиция 2. Доставка на 4 000 литра гориво (приблизително на база
миналогодишно ползване)
Прогнозна стойност (в цифри) :
Обособена позиция 1. 23 552,00
Обособена позиция 2. 8 682,00
Общо: 32 234,00 Валута: BGN
Място на извършване: За Обособена позиция 1 – стопанския двор на ПГСС „Никола
Пушкаров” гр.Попово, собствена бензиностанция на училището
За Обособена позиция 2 – от бензиностанции на територията на цялата страна,

включително в гр. Попово
N U T S: BG334
Изисквания за изпълнение на поръчката:
• Поръчката трябва да се изпълни най-късно до 01. 03. 2015 г.;
• Срокът на валидност на офертата да не е по-малък от 30 работни дни;
• Предлаганите продукти да са първо качество, да са с доказан произход и да
съответстват на нормативно установените изисквания за качество и безопасност на
употребата им, както и да съответстват на санитарните и хигиенни норми;
• Доставката на дизеловото гориво да става след предварително направена писмена
заявка за необходимото ни количество;
• Заявеното количество дизелово гориво се доставя с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр.Попово – Учебноопитно
стопанство – ул. „Асен Златаров” (бензиностанция на гимназията);
• Всяка доставка на дизелово гориво да се придружава от документи, удостоверяващи
горепосочените изисквания, издадени от специализираните държавни контролни органи;
• Оборудването, използвано от изпълнителя за извършване на доставката следва да
отговаря на всички нормативни изисквания, за което доставчика носи пълна отговорност
(притежание на цистерни със сертификат за доказване на вместимостта и брояч в литри).
• Зареждането на бензина ще става от бензиностанции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията
на
цялата страна, включително в гр. Попово, при условията на отложено плащане и чрез
използване на Карти Транскарт /Карти Fleet/ за регистрация и авторизация на покупките;
• При представяне на копия на документи същите да бъдат заверени (на всяка страница)
за вярност с оригинала, подпис и печат.
Критерий за възлагане: най-ниска цена
Срок за получаване на офертите: Дата: 18. 02. 2014 г. Час: 15:00
Европейско финансиране: не
Допълнителна информация:
Документацията по обществената поръчка и образците за попълване могат да бъдат
изтеглени
от "профил на купувача" в сайта http://pgss-popovo.com. Офертите се подават отпечатани
на
хартиен носител на адрес: Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров”,
7800, обл. Търговище, гр. Попово, ул. „Раковска” 1.
Участниците могат да подават оферти за едната или и за двете обособени позиции.
Стойността на ценовите предложения по:
Обособена позиция 1 – 23 552 лв. без ДДС и 28 262,40 лв. с включен ДДС
Обособена позиция 2 – 8 682 лв. без ДДС и 10 418,40 лв. с включен ДДС
Общо: 32 234,00 лв. без ДДС и 38 680,80 лв. с включен ДДС .
РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана
Дата: 17. 02. 2014 г.

