„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” Е АД
Гр. Русе, бул. “Тутракан” № 71, тел.: 082/ 880800, факс: 082/ 831112

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПИСМЕНИ ОФЕРТИ
„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички
заинтересовани лица, че на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за
обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ. бр.13 от 16.02.2016 г.),
набира писмени оферти във връзка с провеждано пазарно проучване за избор
на изпълнител със следния предмет: „Доставка на течни горива за
нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”, с цел избор на доставчик, от който
ще се закупуват периодично течни горива – бензин и дизелово гориво за
нуждите на дружеството, за срок от 1 /една/ година, считано от датата на
подписване на договора.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на течни горива /бензин и дизелово гориво/ за нуждите на
„Свободна зона - Русе” ЕАД, чрез зареждане на автомобилите, собственост на
дружеството, от търговските обекти /бензиностанции/ на Изпълнителя,
намиращи се на територията на страната, като се предвижда доставката да се
осъществява основно на територията на град Русе.
Плащането ще се извършва в момента на покупко-продажбата, в брой, на
касата на бензиностанцията, на която се зарежда горивото, срещу издадена
фактура от Изпълнителя.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, КОЛИЧЕСТВО:
Прогнозната стойност за 1 /една/ година е 12 000,00 лв. без включен ДДС,
а прогнозното количество гориво за срока на договора е 6 500 литра.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
В пазарното проучване могат да участват само юридически лица.
Участниците следва да предоставят на „Свободна зона - Русе” ЕАД
възможност за зареждане на течни горива (бензин и дизелово гориво) в
своите бензиностанции на територията на страната и поне на една
бензиностация на територията на гр. Русе.
ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ:
Участниците в пазарното проучване могат да подават само една оферта,
която да съдържа следните документи:
 Оферта с техническо предложение, изготвена съгласно Образец № 1,
в оригинал;
 Ценово предложение, представено в съответствие с Образец № 2,
в оригинал;
 Попълнен Образец № 3 на административна справка в оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертите ще се оценяват и класират въз основа на критерия „най-ниска
цена”, която е най-ниската средно-аритметична пазарна цена за течните горива
/бензин и дизелово гориво/, изчислена въз основа на представените от
участниците данни в техните ценови предложения /Образец № 2/.
За целите на оценяването и класирането на офертите, участниците
посочват в ценовото си предложение пазарната цена за течните горива /бензин
и дизелово гориво/ (в лв. с включен ДДС и акциз) към първо число на месеците
от Декември 2017 г. до Ноември 2018 г. включително.
Средно-аритметичната пазарна цена на всеки участник се изчислява на
база попълнените данни в Образец № 2 /ценово предложение/, като се
закръглява с точност до три знака след десетичната запетая (0,000).
На първо място се класира участника, отговарящ на условията на
„Свободна зона - Русе” ЕАД, с най-ниска средно-аритметична пазарна цена за
течните горива /бензин и дизелово гориво/ към първо число на месеците от
Декември 2017 г. до Ноември 2018 г.

ДОГОВОР:
Договорът ще бъде сключен с класирания на първо място участник за срок
от 1 /една/ година.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертите могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 09:00 до 16:30
часа в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан”
№ 71, ет.3, в срок до 05.12.2018 г. вкл.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
За контакти: отдел „Маркетинг и връзки с клиенти”, тел.: 082/ 880-815,
ел. поща: trade@freezone-roussebg.

