РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
гр.Русе - 7000
бул. «Придунавски» № 68

тел: 082 825 623
е-mail: rzi@rzi-ruse.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че РЗИ - Русе възнамерява да проведе директно договаряне за сключване на
договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане.
Изисквания на възложителя:
Видове горива и прогнозни количества за определения период на доставка за нуждите на Регионална
здравна инспекция - Русе:
Вид и Прогнозно количество:
1. Дизелово гориво - 4 500 литра
2. Безоловен бензин А-95Н - 2 300 литра
Качество: Доставяните дизелови горива и доставяните автомобилни бензини трябва да отговарят на
изискванията на всички приложими изисквания на действащата нормативна уредба в България.
Срок на договора: Прогнозният срок на действие на договора за „Доставка на автомобилно гориво чрез
карти за безналично плащане” е 1 година от 04.12.2019 г. до 04.12.2020 г.
Прогнозна стойност на договора: Общата прогнозна стойност на договора, за нуждите на РЗИ – Русе е
в размер на 13300 лева без ДДС, 15 960 лева със ДДС.
Фактуриране: Издаването на оригинална фактура на хартиен носител за изтеклия календарен месец ще
се извършва до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец. Фактурите следва да са придружени с
описи, които да съдържат следните данни за заредените горива:
1) номер на електронната карта;
2) регистрационен номер на МПС;
3) дата и час на зареждане;
4) бензиностанция (номер и адрес);
5) количество и вид на зареденото гориво;
6) стойност на договорения процент отстъпка;
7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка.
Период на фактуриране:
Веднъж месечно, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец.
Изискване за териториално покритие на населени места с търговски обекти: Зареждането на горива ще
се извършва в търговските обекти на изпълнителя, разположени на територията на Република
България. Изискване към офертите е да бъде представен подробен списък с търговските обекти
/бензиностанции/ на участника на територията на Република България, даващи възможност за
зареждане чрез карти за безналично плащане.
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Изискване към офертите е да се предложи процент отстъпка за гориво за всички обекти от списъка на
участника на търговските обекти, даващи възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане.
Лице за контакти: Димитър Димитров – главен експерт в Дирекция АПФСО, тел. 0885817174
С оглед на гореизложеното, Ви предоставяме възможност да представите оферта, която да
подадете в РЗИ – Русе, деловодство, бул. Придунавски № 68, до 16 часа на 02.12.2019 година.
Офертата Ви трябва да съдържа представяне на участника, предложение за изпълнение на
поръчката съобразено с посочените в настоящото уведомление изисквания на възложителя и ценово
предложение с посочен процент отстъпка за всеки вид гориво.
Необходимо е да подадете Вашата оферта в запечатан плик, който да не позволява
разкриването на части от Вашето предложение.
С уважение: …………………..
Д-р Маргарита Николова,
Директор на РЗИ - Русе
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