ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Партида: 00779

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@ aop.ba . e-ron@ aop.ba
интернет адрес: http://w ww .aop.ba
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00779
Поделение: РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ
Изходящ номер: 560 от дата 24/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител

РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ГРАД ПЛОВДИВ
Адрес
ГРАД ПЛОВДИВ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 2 34 Б
Град
Пощенски код
Страна
ПЛОВДИВ
РЕПУБЛИКА
4003
БЪЛГАРИЯ
Място/места за контакт
Телефон
ГРАД ПЛОВДИВ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ"
032 904403
234 Б
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
ВЕЛИНА ГОСПОДИНЧЕВА
E-mail
Факс
rcth_pl@abv.bg
032 904400
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
w w w .rcth-plovdiv.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.rcth-plovdiv.com/index.php/2014-10-29-05-11-25/201411-18-15-25-54

РАЗДЕЛ II________________________________________________________________
Обект на поръчката
ЩСтроителство______________ До ставки____________________ Q Услуги__________________
Кратко описание

Доставка /зареждане/ с горива на автомобилите на РЦТХ - Пловдив
чрез карти за безналично разплащане.
Общ терминологичен речник (CPV)_________________________________________________
Оси. код

Дои. код (когато е приложимо)

Осн. предмет__________________ 09134200_____________________________________________
Доп. предмети_________________ 09132000_____________________________________________

УНП: 6cl783dd-2d4f-4c36-bec8-0a4df33cld91
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РАЗДЕЛ III_________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозно количество на горивото - Дизелово гориво - около 12
000 литра, Бензин - около 1 500 литра
Прогнозна стойност
(в цифри): 26000 Валута: BGN_________________________________________________________
Място на извършване
Бензиностанциите на Изпълнителя в цялата страна /републиканската
пътна мрежа/

код NUTS:

Изисквания за изпълнение на поръчката

Бензиностанциите да са снабдени с апарати за безналично плащане.
Зареждането на горивата да става посредством кредитни карти, ПИН
или друг вид карти за безналично разплащане на всяко МПС,
предоставени от Изпълнителя. Картите за гориво да бъдат издадени
на регистрационните номера на автомобилите, собственост на РЦТХ
- Пловдив и да позволяват закупуването на договорените
количества горива от всеки приносител на картата, но само по
отношение на автомобила, на чийто регистрационен номер е
издадена. Към фактурата Изпълнителят трябва да предоставя
обобщена справка относно: датата на закупуване на горивото,
регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата и
данни за клиента. Поривото трябва да отговаря на изискванията на
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол за съответната
доставка.
Критерий за възлагане
П най-ниска цена

[^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Съгласно документацията
Срок за получаване на офертите
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 14:00
Да □ Не ^

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РЦТХ - Пловдив предоставя достъп по електронен път до
Изискванията за изпълнение на поръчката на интернет адрес:
w w w .rcth-plovdiv.com

РАЗДЕЛ I V ______________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг_____
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