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ИНФОРМАЦИЯ
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
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Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 3 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/01/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 1685
Поделение: ________
Изходящ номер: 6 от дата 16/01/2017
Коментар на възложителя:

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

Национален регистрационен номер:

Тролейбусен транспорт-Враца ЕООД

000179553

Пощенски адрес:

Враца, бул. Мито Орозов 135
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Враца

BG313

3000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Николай Любенов Вълков

092 648568

Електронна поща:

Факс:

trolley_vratza@abv.bg

092 648573

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://gt-vratza.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://gt-vratza.com/%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)

70000
Доставка чрез покупка на гориво – дизел и газ за автомобилите,
използвани за нуждите на “Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД.

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

09100000

Доп. предмети

09122000
09134200

УНП: 7e65039e-19b0-421a-8da7-44a4a7cfb5d0

Доп. код (когато е приложимо)

1
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РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 30/01/2017 дд/мм/гггг

Час: 16:00

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)

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Информационен
лист за участника; 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка
(когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на
това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното
следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител),
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
офертата и да представлява участника в обществената поръчка.; 3.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП.; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 35 от ЗОП.; 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор.; 6. Декларация за срока на валидност на офертата.; 7.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката.; 8. Ценово
предложение.; 9. Декларация – свободен текст, с която се доказва, че
участникът е собственик или експлоатира съоръжения (бензиностанции),
съобразно изискванията на възложителя с приложени, копие на документ за
собственост или право за ползване.; 10. Декларация – свободен текст, че
ще се извършва доставка на гориво, отговарящо на всички изисквания на
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол.; 11. Декларация – свободен текст за
възможността да бъдат издадени карти за електронно отчитане на
зареждането с гориво или друг еквивалентен документ за безкасово
плащане. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 1. При писмено искане, направено до
три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят
е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.; 2.
Пълен достъп до документацията за участие в процедуата и информация
относно публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната
иитерент страница на на “Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД, в раздел
„Профил на купувача“ - http://www.gt-vratza.com и може да бъде
изтеглена от там. С осигуреното свободното изтегляне на документацията
от профила на купувача, заинтересованите лица приемат условието сами да
се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени
разяснения, отговори на постъпили евентуални запитвания и протокола от
работата на комисията за получаването, разглеждането, оценката на
офертите и класирането на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 25/01/2017 дд/мм/гггг

УНП: 7e65039e-19b0-421a-8da7-44a4a7cfb5d0
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