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e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: ОП-05 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 06/06/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02404
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП-08 от дата 18/06/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Ситигаз България ЕАД

131285259

Пощенски адрес:

ул.Адам Мицкевич №4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1360

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Александър Кожухаров

02 9259495

Електронна поща:

Факс:

sofia@citygas.bg

02 9259496

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.ситигаз.бг/
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.ситигаз.бг/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%
b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0//

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

30000
Обект на поръчката е доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван
автомобил и осигуряване на гаранционната му поддръжка и сервиз за
нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД. Техническите характеристики, на
които трябва да отговаря предлагания от участниците автомобил са
посочени в документацията за участие. Доставката на автомобила следва
да се извърши в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни считано от датата
на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Мястото на
доставка е гр.София, ул.Адам Мицкевич №4.
Участниците следва да оферират гаранционен срок от минимум
2 /две/ години, в рамките на който да осигуряват техническа поддръжка и
сервиз на автомобилите в оторизиран от производителя сервиз.
Участниците следва да осигурят срок за реакция при възникване на
гаранционно събитие не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ часа, а така
също и възможност за предоставяне на оборотен /заместващ/ автомобил за
времето на престой, в случаите когато повредата не може да бъде

Предмет на поръчката
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отстранена в рамките на един месец.
Заплащането при изпълнение на поръчката ще се осъществява по банков
път, по следният начин: в срок от 10 /десет/ календарни дни след
доставката на автомобила и подписването на двустранен приемопредавателен протокол за приемането му от Възложителя без забележка.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

34110000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 21/06/2019 дд/мм/гггг

Час: 17:00

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта, определена по критерия „най-ниска цена“. Класирането
на участниците се извършва по възходящ ред на оферираните цени за
изпълнение на поръчката. За изпълнител на поръчката се класира
участника предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката. В
случай, че в две или повече оферти се предлага еднаква най-ниска цена
за изпълнение на поръчката, то Комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на
основание чл.58, ал.3 от ППЗОП.
Отвярането на офертите ще се извърши на 24.06.2019г от 11,00 часа в
сградата на „Ситигаз България“ ЕАД, гр.София, ул. Адам Мицкевич №4. На
отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците
и на средствата за масово осведомяване.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 18/06/2019 дд/мм/гггг
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