Версия за печат
BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/,
ул."Гладстон" 67, За: Галина Симеонова Симеонова, Р България 1000, София, Тел.: 02
9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131
Място/места за контакт: София, ул. Триадица № 4
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.
Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Отпечатване и доставка на ваучери /бонове/ за дизелово гориво и бензин. Ваучерите
трябва да могат да се използват като разплащателно средство при закупуване на гориво от
бензиностанции в страната. Ваучерите следва да отговарят на НАРЕДБА за условията и
реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и Техническата спецификация към
поръчката.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09132000, 09134200
Описание:
Бензин
Дизелово гориво

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечата и достави
бонове/ваучери/ за дизелово гориво и бензин отговарящи на изискванията на НАРЕДБА за
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, с номинална стойност от
20 лв., имащи надеждна защита. Общата прогнозна стойност на боновете предмет на
доставка (по номинална стойност) е в размер до 71 000 лв. (седемдесет и една хиляди
лева) с ДДС. Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на
Възложителя за отпечатване и доставяне на боновете. За обща стойност на договора ще се
приема сумата до 71 000 лв. (седемдесет и една хиляди лева) с ДДС лв. плюс разходите за
отпечатване и доставка на ваучерите, съгласно предложението на Изпълнителя, но не
повече от 72 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 лв.
без ДДС
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
60000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София, ул. Триадица № 4

NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Всяка оферта следва да съдържа данни за лицето, което прави предложението;
предложение за изпълнение на изискванията, ценово предложение; срок на валидност
минимум 90 дни. Оферта та се изготвя съгласно ОБРАЗЕЦ №1 и към нея следва да се
приложат: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2.Декларация за приемане на условията на договора - Образец № 2. 3. Административни
сведения – Образец № 5 4.Разрешение по чл. 11 от НАРЕДБА за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценни книжа Приета с ПМС № 289 от 30.11.1994 г., обн., ДВ,
бр. 101 от 9.12.1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 25.04.1995 г., изм., бр. 73 от 26.06.1998 г., в
сила от 26.06.1998 г., бр. 8 от 26.01.2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 13.06.2008 г., бр. 22 от
18.03.2011 г., в сила от 18.03.2011 г. 5. Декларация-списък на търговски обекти
/бензиностанции/, приемащи бонове за дизелово гориво и бензин на територията на
страната. Участника следва да разполага с минимум един търговски

обект/бензиностанция/ на територията на поне 25 административни области в Р България.
- Образец № 3 6. Декларация чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5 от ЗОП - Образец № 4 7. Парафиран
проект на договор 8. Парафирана техническа спецификация Съдържанието на офертата се
представя в запечатан непрозрачен плик. Всеки участник в обществената поръчка има
право да представи само една оферта. При сключване на договор определеният
изпълнителя представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Моля изпращайте Вашите оферти на адрес :
гр.София, ул. "Триадица" № 4,ет. 3 в запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата
следва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за
кореспонденция,телефон и електронен адрес.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
31/03/2014 16:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Образците, техническите спецификации и прокто договора могат да бъде свалени от сайта
на ПУДООС - www.pudoos.bg, поле профила на купувача или да бъдат получени в
Деловодството на ПУДООС на адрес гр. София ул. Триадица № 4 ет. 3.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
31/03/2014

