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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01029
Поделение: ________
Изходящ номер: 314 от дата 21/05/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Адрес
БУЛ. "ВИТОША" №2
Град Пощенски код Страна
СОФИЯ 1000 БЪЛГАРИЯ
Място/места за контакт Телефон
СЪДЕБНА ПАЛАТА - ГР. СОФИЯ БУЛ. 
"ВИТОША" №2, I - ВИ СУТЕРЕН, 
СТ.16, ОТДЕЛ "ПРАВЕН"

02 9219710; 02 9880559

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
НАДЕЖДА АТАНАСОВА - ГЛ. ЕКСПЕРТ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
E-mail Факс
n_atanasova@vks.bg 02 9880559
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.vks.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.vks.bg/vks_p13.htm

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на горива за автомобилите на Върховния касационен съд, 
чрез периодична покупка с карти за безналично разплащане

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09100000
Доп. предмети 09132000

09134200
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Горива от вида :
Бензин А 95 Н - 12 000 литра
Дизел Евро - 2 000 литра
Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги 
закупи в пълен обем до изтичане срока на договора.
Прогнозна стойност
(в цифри): 36000.00   Валута: BGN
Място на извършване
Съдебна палата - гр. София, бул. "Витоша" №2 код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Доставка на горива от вида А 95 Н и дизел, чрез периодична 
покупка с карти за безналично разплащане, за 11 бр. автомобили, 
собственост на Върховния касационен съд - по списък, посочен в 
Заповедта, качена на сайта на Възложителя.
Доставката на горива ще се извършва и за автомобили, закупени 
след сключване на договора, като Възложителят изпраща в писмен 
вид данните за автомобила. В случай на отпаднала необходимост от 
ползване на автомобомил/и след сключване на договора, 
Изпълнителят прекратява зареждането му в срок до 1 работен ден, 
след писмено уведомяване от Възложителя и предоставяне на 
данните, необходими за прекратяването на абонаментната карта.         
Участниците в процедурата следва да предлагат едновременно 
следните горива, които да отговарят на посочените изисквания:
а) Висококачествен безоловен бензин с октаново число 95. 
Бензинът следва да отговаря на изискванията на стандартите, 
посочени в Приложение №1 от Наредбата за изискванията за 
качество на течните горива, условията, реда и начина за техния 
контрол, приета с ПМС 156/2003г., изм. ДВ бр.103/2012г.
б) Висококачествено дизелово моторно гориво. Дизелът следва да 
отговаря на изискванията на стандартите, посочени в Приложение 
№2 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 
156/2003г., изм. ДВ бр.103/2012г.

Плащането се извършва в срок до 10 (десет) дни от получаването 
на фактура, оформена съгласно изискванията на ЗДДС.
Автомобилите, собственост на ВКС, ще се зареждат от колонка/и на 
бензиностанции, стопанисвани от определения за изпълнител 
участник и снабдени със система за безналично разплащане.
Участникът следва да има бензиностанции, които да осигуряват 
доставката на посочените горива на територията на град София, 
във всички областни градове на страната и по основните пътни 
артерии (автомагистрали и първокласни пътища), снабдени с 
апарати за безналично разплащане.
Издаването на картите за безналично плащане и ежемесечното им 
обслужване да се извършва безплатно за срока на договора за 
автомобилите на ВКС.
Издаването на абонаментна карта следва да се извършва в срок, не 
по-дълъг от два работни дни след заявка на Възложителя.
Обектите от търговската мрежа на участника следва да работят 7 
дни в седмицата, 24 часа в денонощието, без почивен ден и да 
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предлагат възможност за разплащане с карти за безналично 
плащане.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 29/05/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
На електронната страница на ВКС, секция профил на купувача е 
посочена информация за поръчката: Заповед на Възложителя, 
Образец на оферта, Проект на договор и Образец на декларация по 
чл.47 ал.5 от ЗОП
Оферта могат да подават всички заинтересовани лица, които 
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. 
Офертата следва да съдържа минималното съдържание, съгласно 
чл.101в от ЗОП, както следва:
1.Оферта за участие (по образец), подписана от представляващото 
участника лице. 
2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец и копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 
документ за регистрация на чуждестранно лице, съгласно 
националното му законодателство.
В случай, че участникът е обединение се представят доказателства 
за възможността да изпълни поръчката - както и следните 
документи:
-  За всички участници в обединението - единен идентификационен 
код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър 
(ЗТР).
- Документ, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият.
3. Доказателства за действителния собственик на участника 
съгласно чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
и декларация за произхода на средствата по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 
т.3 от ЗМИП.
4.Сертификат  ISO 9001:2008 за въведена система за управление на 
качеството  с предмет търговия с горива или еквивалент (заверено 
копие).
5.Доказателства за правата на участника като дистрибутор на 
предлаганите горива за територията на Република България 
(оторизационно писмо от производителя или официалния вносител 
или друг подходящ документ).
6.Декларация, съдържаща данни за разгърната търговска мрежа на 
територията на цялата страна (допуска се прилагане на схема или 
пътна карта).
7. Декларация за качеството на горивата и че същите съответстват 
на изискванията на Наредбата за изискванията за качество на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
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8. Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение, 
предлагана цена, срок на валидност на предложението.
9. Проект на договор – по образец;
10. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, с 
надпис, съдържащ информация за участника и предмета на поръчката 
на посоченото в поканата място и в посочения срок.

Изисквания към документите:
1. Всички документи към офертата следва да бъдат на български 
език.
2. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да 
бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава 
документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа 
подпис на заверяващото го лице. 
3. До разглеждане и класиране се допускат офертите, които 
отговарят на минималните задължителни изисквания и условия на 
Възложителя и съдържат всички необходими документи.
Срок за получаване на офертите  - до 17:00 часа на 29.05.2014г. 
на адреса на Възложителя - гр. София, Съдебна палата, бул. 
"Витоша" №2, I - ви сутерен, стая №16, отдел "Правен".

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/05/2014 дд/мм/гггг
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