ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7583 с. Ситово, обл.Силистра, ул.„Трети март” №72, тел.086/882213

РЕШЕНИЕ
№6
с. Ситово, 13.06.2013г.
На основание чл.7, т.1 и чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка със чл.14, ал. 3, т.2 от
Закона за обществените поръчки
Да се пристъпи към подготовка за откриване на процедура с предмет:
„Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за МПС в звената на
бюджетна издръжка в Община Ситово” по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП
при следните условия:
1.Възложител: Община Ситово, област Силистра, ул. “Трети март” № 72, тел.: 086
882213; е-mail: sitovo@mail.bg; лице за контакти: инж. Татяна Борисова.
2. Вид на процедурата – открита
3. Обект на поръчката – „Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за
МПС в звената на бюджетна издръжка в Община Ситовo”.
4. Място и срок за изпълнение на поръчката :
Tърговски обекти - бензино и газстанции за продажба на автомобилни горива и смазочни
материали, отдалечени на не повече от 10 км /десет/ от общинския център - с.Ситово.
-превозните средства да се зареждат с гориво в съответните бензино и газстанции на
Изпълнителя;
-смазочните материали да се закупуват периодично на място от бензиностанциите на
Изпълнителя;
5.Изисквания към изпълнението
Участниците в процедурата трябва да са с доказан опит в изпълнението на поръчки от
този тип.
Производителите на предлаганите в обектите горива да са сертифицирани по системи за
управление на качеството и опазване на околната среда.
Участниците да докажат съответствието на предлаганите гориво-смазочни материали със
съответните спецификации или стандарти съгласно Наредбата за изискванията за качество на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
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Участниците трябва да поддържат минимални количества от течните горива в обектите си
както следва:
-за бензин А95 – 500л;
-за дизелово гориво – 1000л;
-за втечнен газ пропан-бутан – 500л
6. Бюджет и начин на плащане
Ориентировъчна стойност на поръчката: 70 000 лева (седемдесет хиляди лева) без ДДС.
Финансирането на поръчката се осъществява от бюджета на Община Ситово;
Срок на плащане - отложено до 1 /един/ месец (тридесет дни) от датата на фактуриране;
Начина на плащане - срещу издадена фактура, в български лева, по банков път.
7. Срок за изпълнение на поръчката
Срок за изпълнение на поръчката – 1 (една) година /дванадесет месеца/ от датата на
сключване на договора.
8. Оферта
Офертите да се изготвят на български език.
Да отговарят на изискванията на чл. 56 и чл.57 от ЗОП.
Офертите се изготвят в единствен вариант.
Не се допуска участието на подизпълнители.
9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
10. Критерии за оценка на офертите.
Класирането на участниците и определянето на Изпълнителя ще се извърши въз основа на
критерий за оценка на офертите - предложена „най-ниска цена”.
11. Документация
Да се възложи изготвянето на документация, отговаряща на изискванията на действащата
към момента нормативна уредба.
Документацията да се изготви в срок до 14.06.2013 г.
12. Гаранции
Гаранциятата за участие в процедурата се определя в размер на 350 (триста и петдесет)
лева и се представя в една от следните форми:
-касово плащане на касата на Община Ситово, с. Ситово, обл. Силистра, ул.”Трети март”
№ 72;
-банков превод по банкова сметка на община Ситово: IBAN BG 92IABG 7459 3300 2741
06, BIC- IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон гр.Силистра.
безусловна банкова гаранция, учредена в полза на община Ситово.
Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 2% (два процента) от
получената прогнозна стойност на договора и се представя в една от следните форми:
-касово плащане на касата на Община Ситово, с.Ситово, обл.Силистра, ул.”Трети март” №
72;
-банков превод по банкова сметка на община Ситово: IBAN BG 92IABG 7459 3300 2741
06, BIC- IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон гр.Силистра.
безусловна банкова гаранция, учредена в полза на община Ситово, изтичаща не по-рано от 10 дни
след добросъвестното изпълнение на договора.
13. Място и срок за получаване на документацията:
Всеки работен ден от 8:00 ч.- 12:00 ч. и от 13:00 - 17:00 ч. до 05.07.2013 год. в Община
Ситово, ул. „Трети март” № 72. Комплектът документи за участие в поръчката може да бъде
изпратен чрез куриерска служба за сметка на участника, след изпращане на копие от платежно
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нареждане и информация относно: наименование на обекта на поръчката, данни за издаване на
фактура, точен адрес и лице за получаване на документацията и телефон.
14. Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават всеки работен ден от 08:00-17:00 ч. в сградата на Община Ситово,
ул. „Трети март” №72, инж. Татяна Борисова- гл.специалист „Общинска собственост” до 17:00 ч.
на 15.07.2013 год.
15.Място, дата и час на отваряне на офертите:
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на 16.07.2013 год. от
14:00 ч. в заседателната зала на Община Ситово, ул. „Трети март” №72.
16.Цената на документацията - 12 лв (дванадесет лева) с включен ДДС, платими в
касата на Община Ситово или по банков път: „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Силистра
BIG: IABG BGSF, IBAN: BG83 IABG 7459 8423 3444 00,
17.Срок за обявяване на процедурата
Обявлението на процедурата да се публикува до 14.06.2013г.
18. Длъжностни лица, отговарящи за подготовката на процедурата.
инж.Татяна Борисова – Главен специалист „Общинска собственост”.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО: .......................................
(
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