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О Б Я В А

за откриване на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл.14, ал.3, т.2 от 
ЗОП, с предмет: „Зареждане с горива на моторните превозни средства, собственост на 
община Пордим през 2014 година”

На основание чл.14, ал. 3, т. 2 и чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във 
връзка със Заповед №333/02.10.2013г. на Кмета на община Пордим се открива процедура за 
възлагане на обществена поръчка по опростени правила с предмет: „Зареждане с горива на 
моторните превозни средства, собственост на община Пордим през 2014 година”

Документацията за участие може да бъде получена до 28.10.2013г. в Информационен 
център на община Пордим на ул. „Иван Божинов” №1 гр. Пордим, всеки работен ден от 8.00  
до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа, срещу представен документ за платени 15,00 лв. 
невъзстановими, платими в касата на Община Пордим, или по сметка на общината - IBAN: 
BG94 IORT 7380 8437 0010 00, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 44 70 00 в ТБ 
„Инвестбанк” АД - клон Плевен.

Гаранцията за участие е в размер на 800,00 /осемстотин/ лв. и се внася в касата на 
община Пордим или по сметка на Общината № IBAN: BG18 IORT 7380 3337 0000 00, BIC: 
IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД - клон Плевен - получател: Община Пордим, гр. 
Пордим. Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се 
уреждат съгласно действащото в страната законодателство. 
            Предложенията ще се приемат до 16.30 часа на 04.11.2013г. в Информационен 
център на община Пордим  на ул.„Иван Божинов” №1, гр. Пордим.  

Предложенията ще бъдат отворени на 05.11.2013 год. от 09.00 ч. в Заседателната зала 
на Община Пордим, ул.„Иван Божинов” №1 гр. Пордим. Отварянето на офертите е публично 
и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически 
лица с нестопанска цел. В случай че присъстват упълномощен представител на участниците, 
те се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на пълномощно
/оригинал или копие, нотариално заверено/, даващо им възможност да присъстват на 
действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП.

Изискванията към участниците в процедурата, условията и критериите за оценка на 
предложенията са приложени в документацията за участие.

Адрес и телефон на възложителя за допълнителна информация: гр. Пордим, ул. „Иван 
Божинов” №.1, Мартина Петкова – старши експерт „Общинска собственост и обществени 
поръчки”, тел. 06513 2121.      


