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

ПОКАНА ЗА 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 Февруари
2016 г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г., организира пазарно проучване за избор
на ИЗПЪЛНИТЕЛ със следния предмет: „Доставка на газ пропан - бутан за
мотокарите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”, с цел избор на доставчик, от
който ще се закупува периодично газ пропан - бутан за мотокарите,
собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, за срок от 1 /една/ година, считано
от датата на подписване на договора.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставката на газ пропан - бутан за мотокарите на „Свободна зона Русе” ЕАД включва осъществяването на периодични доставки на газ пропан –
бутан на адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан” 71, в бутилки от 10 кг., специално
предназначени за използване от мотокари, срещу подадени заявки от
представител на дружеството.
Доставките следва да се извършват не по-късно от 24 часа след
подадена заявка от представител на „Свободна зона - Русе” ЕАД.
Плащането ще се извършва срещу издадена от изпълнителя фактура,
след доставка, по банков път или в брой на касата на „Свободна зона - Русе”
ЕАД.
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Прогнозното количество за 1 /една/ година е 2 500 /две хиляди и
петстотин/ кг.
Доставките ще бъдат периодични, според нуждите на ”Свободна зона Русе” ЕАД.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
Прогнозната стойност за 1 /една/ година се равнява на 5 512,30 лв. с
включен ДДС.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
В пазарното проучване могат да участват само юридически лица.
Участниците следва да имат техническа възможност да зареждат бутилки за
газ пропан – бутан от 10 кг., специално предназначени за мотокари.

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 за изпълнение на поръчката, представено в
съответствие с Образец № 2 в оригинал;

Попълнен Образец № 3 на административна справка в оригинал.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:
Критерий за оценка - най-ниска средно-аритметична пазарна цена на газ
пропан - бутан, изчислена въз основа на предоставените от участниците данни
в техните ценови предложения /Образец №2/.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Офертите на участниците в пазарното проучване се оценяват и класират
въз основа на критерия „най-ниска цена”, която е най-ниската средноаритметична пазарна цена на газ пропан – бутан, изчислена въз основа на
представените от участниците данни в техните ценови предложения.
За целите на оценяването и класирането на офертите, участниците
посочват в ценовото си предложение пазарна цена на газ пропан – бутан (с
включен ДДС и акциз) към първо число на месеците от Януари до Октомври
2016 г., включително.
Средно – аритметичната пазарна цена на всеки участник се изчислява на
база попълнените данни от Образец № 2 за ценово предложение, като се
закръглява с точност до три знака след десетичната запетая (0,000).
ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
На първо място се класира участника, отговарящ на условията на
„Свободна зона - Русе” ЕАД, с най-ниска средно – аритметична пазарна цена
на газ пропан – бутан за месеците от Януари 2016 г. до Октомври 2016 г.
ДОГОВОР :
Договорът ще бъде сключен с класирания на първо място участник,
съгласно приложения Образец №4.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Краен срок за подаване на офертите: 09.12.2016 г. до 16:30 ч.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
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 09.12.2016 г., тел. за контакти: 082/ 880-800.

Приложение № 4
«ПРОЕКТО - ДОГОВОР»

ДОГОВОР
за доставка на газ пропан - бутан
Днес, ........... 20164 г., в град Русе, между:

“СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, ЕИК 117001983, ИН по ДДС: BG
117001983, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. ”Тутракан” №
71; адрес за кореспонденция гр. Русе 7003, бул. ”Тутракан” № 71, ПК 107, тел.:
082/ 880800; факс: 082/ 831112, е-mail: trade@freezone-rousse.bg,
представлявано от ……………………………….., Изпълнителен директор, и
наричано по-долу Възложител, от една страна, и
….........................................., ЕИК ………………., ИН по ДДС: BG
……..………., със седалище и адрес на управление: гр. ..............., ул.
…………............. № ….., представлявано от ........................................................,
Управител, и наричано по-долу Изпълнител, от друга страна, се сключи
настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) Изпълнителят се задължава да доставя, а Възложителя
приема да закупува газ пропан - бутан за мотокарите, собственост на
“Свободна зона- Русе” ЕАД.
(2) Изпълнителят се задължава да достави заявеното количество газ
пропан-бутан на адреса на Възложителя - гр. Русе, бул. ”Тутракан” № 71, в
срок не по-късно от 24 часа от подаване на заявка за доставка от страна на
Възложителя или негов представител, зареден в бутилки от 10 кг., които са
специално предназначени за използване от мотокари.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл.3. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата
на неговото подписване.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4 (1) Възложителят заплаща за закупеното от него горивo (газ
пропан-бутан) цена, съгласно обявената от Изпълнителя пазарна цена,
валидна към момента на закупуването му, с начислена отстъпка, в случай че е
предвидена такава в ценовото предложение към офертата на Изпълнителя.
(2) Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя
отстъпка за закупеното от него гориво (газ пропан-бутан), посочена в ценовото
предложение към офертата на Изпълнителя, в размер на …….. (словом
………..………………………....) лева с вкл. ДДС и акциз.

Чл.5. Плащането ще се извършва срещу издадена фактура от
Изпълнителя след доставката, по банков път или в брой на касата на
„Свободна зона - Русе” ЕАД.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. Възложителят е длъжен:
(1) Да зарежда газ пропан-бутан от Изпълнителя в рамките на срока
на този договор.
Чл.7. Възложителят има право:
(1) На контрол по отношение на количество и
качество при
зареждане на газ пропан-бутан.
(2) Да получава газ пропан-бутан при заявка в срок не по-късно от 24
часа след подаване на заявка за доставка от страна на Възложителя или негов
представител.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. Изпълнителят е длъжен:
(1) Да осигурява газ пропан-бутан за нуждите на мотокарите на
Възложителя.
(2) Да доставя на адреса на Възложителя: гр. Русе, бул. „Тутракан”
№ 71, газ пропан-бутан за мотокари, при подадена от него заявка, в срок не покъсно от 24 часа след подаването й.
Чл.9. Изпълнителят има право да получи плащането на цената на
доставеното гориво по реда и условията на раздел ІІІ от настоящия договор.
VІ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.10. Рекламации по количеството и видими недостатъци се правят в
момента на доставка на горивото.
Чл.11. Рекламации на скрити недостатъци се извършват веднага след
откриването им, по реда на заявките /писмено по факс, телефон, електронна
поща/.
Чл.12. В срок от 24 часа от предявяване на рекламацията,
Изпълнителят изпраща свой представител на място и с двустранен протокол
се констатира наличието или липсата на предявената рекламация, както и се
уговаря начина за компенсирането й.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.13. Договорът се прекратява с изтичане на срока, посочен в чл.3 или
по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл.14. Всяка от страните има право да развали договора с 10 /десет/
дневно писмено предизвестие.
VІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.15 (1) Приложимо към настоящия договор е действащото българско
законодателство.

(2) Всички спорове, произтичащи от този договор и отнасящи се до него,
включително споровете, породени или касаещи неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за
попълване на празноти или промяната му в зависимост от нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при
невъзможност да бъде постигнато споразумение – по съдебен ред.
ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16. Недействителността на отделни разпоредби от този договор не
засяга действителността на целия договор. В такива случаи недействителните
клаузи се заменят с повелителните разпоредби на закона.
Настоящият договор се състои от …. (……...) страници и бе съставен и
подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за
Изпълнителя.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…..…………………..

………………………

