ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА
ГАБРОВО гр.Габрово, ул. ” Д-р Илиев-детския ” № 1

150

ПОМОЩ

тел.: 066/802 150, факс: 066/802 350, Е mail: emsgabrovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 26
30 ноември 2015г.
На основание чл.14 ал. 4 и във връзка чл.101 б, ал.2 от ЗОП,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се публикува публична покана в Портала за обществени поръчки,
както и в профила на ЦСМП Габрово за представяне на оферти за доставка
на автомобилни горива(дизел и бензин А95Н) за нуждите на центъра през
2016г. , като следва:
прогнозни годишни количества – дизел – 23 000л, бензин -500л;
прогнозна годишна стойност 52 000лв без ДДС;
доставка чрез бензиностанциите на изпълнителя(най-малко една с
непрекъсващ денонощен режим на работа във всеки филиал – Габрово,
Севлиево, Дряново и Трявна);
гарантирано резервирано количество не по-малко от 200л дизел и
50л бензин;
краен срок за представяне на офертите 14:00ч. на 14.12.2015г.
отваряне и класиране на офертите от 12:00ч. на 15.12.2015г.
2. Кандидатите следва да представят Оферти, в запечатан
непрозрачен плик, които съдържат всички атрибути по чл.101в от ЗОП:
 Данни за лицето, което прави предложението;
 Техническо предложение;
 Ценово предложение;
 Срок на валидност на офертата;
3. Определям като критерий за възлагане „икономически найизгодната оферта” и утвърждавам показателите и тежестта им в
комплексната оценка, както следва:
3.1. Показатели за оценяване:
 П1 - най-ниска цена в лв/л;
 П2 - най-дълъг срок за плащане в дни;
 П3 - брой и разпределение на бензиностанции ;
 П4 - електронно информационно осигуряване ;
3.2. Относителна тежест на показателите за оценяване:
 (П1) = до 60 точки
 (П2) = до 20 точки
 (П3) = до 10 точки
 (П4) = до 10 точки

4. Утвърждавам начин за изчисляване на комплексната оценка, както
следва:
 най-ниска цена в лв/л - най-ниска стойност = 60 точки,
останалите като пропорция;
 най-дълъг срок за плащане в дни – най-дълъг срок =20 точки,
останалите като пропорция;
 брой и разпределение на бензиностанции – по една бензиностанция
във филиал = 8 точки, повече от една бензиностанция (+) 2точки, липса на
бензиностанция – (-)2точки;
 електронно информационно осигуряване = 10т, само на хартиен
носител=5т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява
по формулата: (КО) = (П1) + (П2) +(П3) + (П4)
5.
Утвърждавам
указания
за
участие
и
образци
на
оферта(приложени№1),техническо предложение(приложени№2), ценово
предложение(приложени№3),
декларация
по
чл.47ал.1т.1
от
ЗОП(приложени№4), декларация по чл.47ал.5 от ЗОП(приложени№5) и
проект на договор(приложени№6).
Офертите се представят на място при техническия секретар в ЦСМП
на адрес:
гр. Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския”№1,
или
на пощенския адрес на ЦСМП:
5300 гр. Габрово, Централна поща, пощенска кутия №149,
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.

Директор ЦСМП:
/Д-р Г.Шандурков/
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