ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за
обществените поръчки за:
"Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от
бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95H, пропанбутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на
автомобилния парк на МБАЛ ”Света Петка” АД - град Видин".
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
I. Предмет на настоящата поръчка е:
Доставка на горива, осъществена чрез периодична
покупка от
бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95Н, пропан-бутан,
смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк
на МБАЛ”Света Петка” АД град Видин.
Доставката на горивата ще се извършва в търговските обекти на участниците,
разположени на територията на Република България. Участниците следва да
разполагат с развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна,
където да се предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата
поръчка.Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени
към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и
регистриране на заредените горива.
Вид на прoдукта :
1.Безоловен бензин А95Н - до 4 500 литра годишно на стойност до 8 820 лева;
2.Дизелово гориво – до 10 000 литра годишно на стойност до 19 800 лева;
3.Пропан-бутан – до 3 500 литра годишно на стойност до 2 975 лева;
4.Масла и други материали – до 550 лева;
Обща стойност на доставката :
32 145 лева без ДДС
Качество: Горивата да отговарят на БДС и на Наредбата за изискванията на
качествата на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с
ПМС № 156 от 15.07.2003 година.
Място на изпълнение на поръчката: франко бензиностанциите на
изпълнителя.
Участникът следва да разполага с една или повече собствени или наети
бензиностанции, с непрекъснат режим на работа и възможност за доставка чрез
предоставяне от изпълнителя на карти за безналично плащане, без заплащане при
транзакция, находящи се на територията на гр.Видин, като поне една от тях е на
отстояние не повече от 5 км от територията на възложителя, с административен адрес:
град Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119.
Срок на изпълнение на поръчката: периодична доставка в рамките на срок от
12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора.

