
Партида: 955 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 955
Поделение: НХА
Изходящ номер: 1378 от дата 04/11/2014
Коментар на възложителя:
Периодична доставка на газьол за отопление маркиран червен с 
0,1% S за нуждите на Национална художествена академия за 
отоплителен сезон 2014-2015 г. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национална художествена академия
Адрес
Шипка № 1
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
на горепосочения адрес 02 9878150
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Владимир Караивонов - Административен директор
E-mail Факс
konkurs@nha.bg 02 8624131
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nha.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.nha.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Периодична доставка на газьол за отопление маркиран червен с 
0,1% S за нуждите на Национална художествена академия за 
отоплителен сезон 2014-2015 г. 

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

Осн. предмет 09134000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Доставка на 25 000 л. газьол за отопление маркиран червен с 0,1% 
S
Прогнозна стойност
(в цифри): 43000   Валута: BGN
Място на извършване
гр.София код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
Пликът с офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, който 
съдържа:
2.1. Представяне на участика и списък на представеите докумети - 
оригинал, по образец 1 ;
2.2. ЕИК или удостоверение за актуално състояние - заверено 
копие;
2.3. Списък на договори/услуги, сходни с предмета на поръчката 
за последните три години (2011,2012 г. и 2013 г.) - оригинал, по 
образец 2;
2.4. Референции/Удостоверения за извършените доставки
2.5. Декларация за ползването (или не) на подизпълнители- 
оригинал, по образец 4; 
2.6. Декларации по образци 3, 5, 6, 7 и 8 - оригинал.
2.7. Декларация за собствени и/или наети  транспортни средства - 
оригинал, по образец 9
2.8. Декларации за съответствие съгласно чл.10, ал.2 и чл.12, 
ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, 
удостоверяващи,  че предлаганите от него горива съответстват на 
изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 
и 3 от цитираната Наредба (заверени от участника копия). От 
представените декларации за съответствие трябва да е видно, че 
посочените партиди са предназначени за разпространение и/или 
използване на търговските обекти на участника. (по образец на 
участника)
2.9. Действащ договор (заверено  от участника  копие) с 
производител или разпространител или вносител за дистрибуция на 
горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията на 
България, с който участника удостоверява произхода на горивата, 
с които ще снабдява възложителя.
2.10. Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
ISO или еквивалент (в срока на неговата валидност) за обекта на 
процедурата на производителя и на участника (заверени от 
участника копия);
2.11. „Предлагана цена", съдържаща. Ценова оферта - оригинал, по 
образец 10;
2.11.1.)Цената на доставката  трябва да включва всички разходи 
по доставката на горивото  до мястото на доставка, посочено от 
Възложителя по настоящата документация.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в 
размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение може да се внесе на каса, по банков 
път, или може да се представи под формата на банкова гаранция. 
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
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Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, 
представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ 
за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора 
при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за 
изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде 
изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза 
на Национална художествена академия /НХА/, гр. София и че е със 
срок на валидност най - малко тридесет дни след срока на 
изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в касовия 
документ, респективно платежното нареждане или в банковата 
гаранция изрично се посочва договора, за който се представя 
гаранцията. Когато участникът избере да внесе гаранцията за 
изпълнение на договора по банков път това следва да стане по 
следната:
Сметка на НХА в Българска народна банка площад „Княз Александър 
I“, №1
IB AN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01
код на БНБ за левови разплащания BIC: BNBGBGSD

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/11/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя 
осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация 
на обществената поръчка на следния интернет адрес: 
http://www.nha.bg (Профил на купувача).
Отварянето на офертите ще се проведе на 14.11.2014 г. от 10.00  
часа в сгарадата на НХА, гр. София, ул. Шипка 1. 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/11/2014 дд/мм/гггг
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