
                               
 

 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование:   АНГКОР ТРАВЕЛ ЕООД 

Адрес:  ж.к. Надежда, ул. Екзарх Стефан – 15 А 

Град: София Пощенски 

код: 

1220 

Държава: 

България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Петър Асеноя 

Телефон: 

088 840 2779 

Електронна поща: 

office@angkor-bg.com 

Факс: 

 

Интернет адрес: 
 

https://angkor-bg.com/ 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

Търговско дружество  

 

Транспортни дейности 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на доставката  

Доставка на дизелово гориво, чрез зареждане в обекти на Изпълнителя на територията 

на обл. София - град 

(а) Строителство               (б) Доставки                  Х 

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

Х Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 
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 Строително-монтажни 

работи 

 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка: 

 

 

 

код NUTS: BG411 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

 

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

 

Код 09134200 – Дизелово гориво 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да Х   

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени : 

 

само за една обособена позиция 

Х 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем: според нуждите на дружеството 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС : 70 000,00 лв. 

 от 01.11.2020г. до 30.07.2020 г. 

 

 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение в месеци 09 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции  

Гаранция за добро изпълнение ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

________________________________________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 
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ІІІ.1.2) Условия и начин на  плащане: 

Плащанията ще се осъществяват в брой. 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 

хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 

процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 

промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 

договора: ) Не приложимо 

 

ІІІ.1.4) Други особени условия     да Х 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Български или чуждестранни юридически или физически лица, както и техни 

обединения. 

Изискуеми документи: 

 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация: 

1. Декларация удостоверяваща, че към 

момента на подаване на офертата има 

право да продава на територията на 

Република България като краен 

разпространител Дизелово гориво 

 

 

Минимални изисквания: Не приложимо 

 

 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС 

№ 160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация: 

1. Опис на обектите за търговия на 

дребо с течни горива. 

 

Минимални изисквания: Не приложимо 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

 

Най-ниска цена 
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ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1)Д оговора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.91 

“Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 27.10.2020 г. до 17:00 часа 

 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата на адрес гр. 

София, жк. Надежда, ул. Екзарх Стефан – 15А или на посочения адрес на 

електронна поща. 

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

https://angkor-bg.com/ 

 

 

ІV.2.4) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 28.10.2020 г. 

Час: 10:00  

Място: гр. София, жк. Надежда, ул. Екзарх Стефан – 15А 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 

публична покана. 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящата публична покана. 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана  

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 2 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 1-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се публикуват на сайта на Възложителя.. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

 


