
Д О Г 0 В О Р „1010 оод/еоод 05.05/ИАО
М РД-11-5/17.02.2020 г.

за възлагане на общественапоръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП- вътрешен
конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез

карти за безналичноплащане за нуждитена РЗИ-Бургас” по
Рамково споразумение Ле СПОР-23 от 13.11.2019 г. на Централния орган за покупки

Днес, 17.02.2020 г., в гр. Бургас между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. “Александровска” М9120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана от
д-р Георги Иванов Паздеров- Директор и Цанка Димитрова- началник на отдел ФСОИ,
Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и
2. „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1303, бул. „Тодор Александров“ На 42, представлявано от Булат Рифович Субаев- в
качеството му на управител, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ ”, от друга страна

-и "на основание проведена процедура по чл. 82 ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с чл. 2 от сключено Рамково споразумение Ме 23/13.11.2019 г. за възлагане на
централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез
карти за безналично плащане за органите на изпълнителната власт и техните
администрации”, наричано по-нататък „рамковото споразумение” и Заповед
М РД-11-4/03.02.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се
сключи настоящият договор.

Страните се споразумяхаза следното:

[. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
Чл.]. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва зареждане с
течни горива: автомобилни горива: включително бензин А95Н и бензин А98Н/А100; дизелови
горива, наричани за краткост “ГОРИВА”, чрез система за зареждане при условията на
безналично плащане с карти, на автомобилите, ползвани от РЗИ-Бургас, съгласно:

. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от рамковото споразумение -
Приложение М91;

. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП,
неразделна част от настоящия договор - Приложение М92.

(2) Прогнозните количества/видове гориво, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави за
срока на изпълнение на този договор са, както следва:
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Вид гориво Прогнозно количество*
Дизеловогориво до 6000 /шест хиляди/литра
Безоловен бензин А95Н и до 14 500 /четиринадесет хиляди и
Безоловен бензин А98Н/А петстотин/ литра

(3) Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да ги закупи в
пълния им обем. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на бюджетните му средства.
Чл.2. Зареждането на моторните превозни средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става в
бензиностанциите/търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в списъка на търговските
обекти на територията на страната, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към рамковото
споразумение, както и в бензиностанциите/търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно
Списъка, представен в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП- Приложение На 3 към договора.

11. ЦЕНАИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Максималната стойност на договора е 39 200 (тридесет и девет хиляди и

двеста) лв. без ДДС. Договореният процент отстъпка от цената на горивата е в размер на 4,6 %
(четири цяло и шест).

(2) Цените на ГОРИВАТА се формират, като върху публичните им цени, обявени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и валидни към момента на зареждането/закупуването, прави се процент
търговска отстъпка от стойността на всяка транзакция, в размер на посочената в ценовото му
предложение - Приложение М: 2 към настоящия договор. Публичните цени на ГОРИВАТА към
МоМента на зареждане, получените количества по видове и отстъпката се отразяват във
фактурата.

(3) Процентите търговски отстъпки са фиксирани за срока на действие на договора, съгласно
Приложение М92, неразделна част от договора.
Чл.4. За издаването и обслужването на картите за гориво ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи и не
заплаща такси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

,

Чл.5. За всички извършени транзакции за изтеклия календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до 34“ число на месеца, следващ
отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 30
(тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата, като превежда дължимата
сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(2) Фактурата трябва да бъде придружена с опис на заредените количества горива, който да
съдържа следните данни, когато е приложимо:

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;
б) единична цена, стойност на договорения процент отстъпка за горивото;
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7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка;

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща информация за всички извършени
транзакции, както и електронен вариант на фактурата на посочен от него електронен адрес.
Файлът трябва да съдържа следната информация:

1)номер на фактура на зареденото гориво;
2)дата на фактура за зареденото гориво;
З)номер на карта за зареждане;
4) регистрационен номер на МПС, заредило горивото;
5)номер на транзакция;
6)дата и час на фискалния бон;
7) номер на фискалния бон;
8)номер и адрес на търговския обект;
9) търговско наименование на обекта;
10) код/наименование на горивото;
11) наименование на горивото;
12) единична цена, количество, стойност на договорения процент отстъпка за горивот ;

13) сума;
14)ДДС;
15) обща стойност.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща гаранционен депозит за обезпечаване на картовите
лимити.

111. СРОКОВЕНА ДОСТАВКА И ПРОЦЕДУРАЗА ЗАЯВКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ
КАРТИ

1. Чл.9. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със
срок на действие на Рамково споразумение Ле СПОР-23/13.11.2О19г., т. е. до 31.01.2021 г. или
до изчерпване на предвидения финансов ресурс, в зависимост от това кое обстоятелство ще
настъпи първо.
Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на собствените си
автомобили с регистрационните им номера, които ще се зареждат на бензиностанциите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение На 4 към настоящия договор). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
при необходимост да променя списъка на автомобилите.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава електронни карти на автомобилите по списъка -
Приложение М.» 4, а в случай на придобиване на нови автомобили от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и за
новите автомобили.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за издаване на
необходимия брой електронни карти.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадените електронни карти по
списък, с техния Персонален идентификационен код (ПИН) в запечатани пликове, за което
страните подписват приеме-предавателен протокол.

1У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
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1. да получава продуктите, предмет на този договор, във всички търговски обекти
(бензиностанции) на ИЗПЪШ-[ИТЕЛЯ на територията на Република България, в срока и при

условията, договорени между страните с настоящия договор;
2. да осъществява контрол относно качеството, количествата и др. във всеки момент от

изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заредените количества горива, на база

приключени и правилно оформени и подписани описи на заредените горива при договорените
условия и срокове;

2. да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да съблюдават
тайната на ПИН;

3. в случай на загуба или кражба на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронна
поща, факс или телефон и най-късно до следващия ден да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
писмено предизвестие за загубата.

4. да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При ползването на картата
тези пица действат от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се смятат за
упълномощени с предаване на картата и ПИН за нея.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
” * ” 1. да поиска при зареждане на автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ водача да се

легитимира и/или да покаже талона на автомобила.
2. да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горивата, които предлага в своите бензиностанции

/търговски обекти на територията на страната, посочени в списъка по чл.2 - Приложение Не 3

към настоящия договор, в съответствие с условията на договора;
2. да осигурява ГОРИВАТА с качество и техническите показатели, отговарящи на

изискванията от Наредбата за изискванията за качество на текшите горива, условията, реда и

начина за техния контрол.
3.да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти заедно с техния ПИН в

запечатани пликове;
4. да приема извършването на транзакции-от ВЪЗЛОЯСИТЕЛЯ с карти при условията на

настоящия договор;
5. при технически проблем на терминала за електронно плащане да извърши

зареждането при представяне на валидна карта и няма право да пренасочва МПС на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към други бензиностанции;

6. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непрекъснатост на зареждане на автомобилите му;
7. да зарежда приоритетно автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за заредените горива в електронен

вид, по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии.
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Чл.14. В случай, че по технически или организационни причини бензиностанция на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да функционира за определен период от време или
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закрие бензиностанция на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ населени
места, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините и срока, в
който не може да изпълнява предмета на договора и да предложи алтернативна бензиностанция
за доставка на горивата за този период.

,

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на персонала, отговорен за
зареждането с горива и транзакциите на оторизираните бензиностанции.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЯСИТЕЛЯ допълнителни услуги на
бензиностанциите, ако предлага такива.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените карти в следните случаи:
1. при прекратяване действието на договора, независимо от основанието за прекратяване;
2. при получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадената карта е
открадната и/или загубена и/или повредена;
3. при трикратно въвеждане на грешен ПИН код.

УТГАРАНЦИЯЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение
на задълженията по него, възлизаща на 3% от максималната стойност на договора без ДДС,
равняваща се на 1176,00 /хиляда сто седемдесет и шест/ лева. Разходите по учредяването на
гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

,

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на
ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, или под формата на банкова гаранция или
застраховка.
Чл.19. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
усвои гаранцията до максималния й размер.
Чл.20. При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава в
пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приключването на договора.

УИ. НЕУСТОЙКИПО ДОГОВОРА
Чл.21. (1) При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на
предоставените горива, в 3 (три) дневен срок от датата на констатацията,
ИНДИВИДУАЛНИЯТВЪЗЛОЖИТЕЛ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
(2) При констатиране на извършена продажба на горива с качество и технически
характеристики, несъответстващи на действащите в България изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да предостави на ИНДИВИДУАЛНИЯВЪЗЛОЖИТЕЛ същото количество гориво,
като некачественото, без последният да го заплаща.
Чл.22. (1) При забава на плащане в срока по чл. 6, ал. 1, ИНДИВИДУАЛНИЯТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ дължи неустойка в размер на 0,01 % (нула цяло и нула един процент) за всеки
ден забава, начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не
повече от 5 % (пет процента) от стойността на забавеното плащане.
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(2) ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да удържи всяка дължима по този
Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

У1П. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
Чл.23. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени
обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон.

1Х. ПРЕКРАТЯВАНЕИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.24. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:

1. С изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс по чл.3, ал.1;
2. При взаимно писмено съгласие;
3. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от
настъпване на невъзможността [и да представи доказателства];

4. При прекратяване на дейността на юридическо лице - страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е
установено;

5. При системно неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора;

6. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора с 15 (петнадесет)

дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща само
дължимото възнаграждение за извършените до момента на прекратяването услуги приети от
него.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена
форма. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс и/или
електронна поща.
Чл.26. Лица, осъществяващи текущ контрол и отговарящи за приемане на резултатите от
изпълнението са:
за Възложителя: за Изпълнители:
име: Павлина Цонева име:
длъжност: директор на дирекция АПФСО длъжност:
при РЗИ-Бургас
телефон: 056/ 807 313, 08 0887 908927 телефон:
факс: 056/816261 факс:
е-таП: гийСфгвт-Ъшвазлот е-ша11:

адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 120
“

адрес:
Чл.27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.

- ,:6 0
Подписът е типичен
съгл. чл.37 от ЗОП



Чл.28. Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.29. При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

1. Документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;
2. Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпиранего на пари

(ЗМИП);
3. Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП;
4. Гаранция за изпълнение.
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от сключеното рамково

споразумение- Приложение На 1;

2. Ценово предложениена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП,
неразделна част от настоящия договор - Приложение На 2;

3. Списък на търговските обекти (бензиностанциите) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно
Приложение МЗ от процедурата по чл. 82, ал.3 ЗОП

4. Списък на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с регистрационните им номера -
Приложение На 4.

/-. . /7 »; Ю /, че“
подменен-тт"/ 3521337“3322...

% съгл. чЛ-37 “ 30“ С “27"7 юг-
Х

,
%

ВЪЗЛОЖИТЕ % ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......4 да.....

Директор РЗИ-Б „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАР .,

/Д-р Г. Паздеров / /Булат Субаев- упра :

Началник на отдел ФСОИ, Подписът с заличен
Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас ““”“ “57 от ЗОП

Щ. Димитрова! *т- - . .. ,

7 Подписът с заличен
съгл. чл.37 от ЗОП



ПриложениеНа 1

ТЕХНИЧЕСКА спвцифщддщд
За откритапроцедураза сключванена рамкови споразуменияна Централнияорган за

покупкис предмет:
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на

изпълнителнатавласт и техни администрации”, ,

Прогнознастойност- 50 000 000 (петдесетмилиона ) лева без ДДС.

1.1.Предмет. Обхващадоставка на следните видове горива:
1. Автомобилнибензини;
2. Горива за дизеловидвигатели.
3. Газ пропан-бутан.
СРУ: 09100000 Горива, съгласно номенклатурата на Класификатора на

обществените поръчки.
Всички участници следва да предложат в офертите като задължителен минимум доставка
на:

1. Автомобилногориво А95Н;
2. Автомобилногориво А98Н-или А100;
3. Дизелово гориво;
4. Газ пропан-бутан.

Освен горепосочените задължителни горива, участниците могат да предложат и други
горива за дизелови двигатели и автомобилни бензини с подобрители, които предлагат в
своите обекти.
1.2.Количество. Конкретните количества ще се определят в периода на изпълнение на
рамковите споразумения и ще зависят от текущите нужди на отделните администрациии
в рамките на утвърденитеим бюджети.

1.3. Качество. Доставяните автомобилни горива (бензин и дизел) трябва да отговарят наизискваниятаза качество съгласноПриложениеНа 1 към чл. 6, т. 1 и ПриложениеМ» 2 към
чл. 6, т. 2 от Наредбатаза изискваниятаза качествотона течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол (Приета с ПМС Мз 156 от 15.07.2003г., последноизм. и доп., бр.
63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г.), както и на всички други приложими изисквания
на действащатанормативнабаза в Р. България.

1.4. Цена. Цените на предлаганите горива се формират, като от техните публични цени,
обявени от участника и валидни за съответния търговски обект към момента на
зареждането се приспадне съответната отстъпка в процент, съгласно сключения със
съответния възложителдоговор.

1.5.Тьрговски обекти (бензиностанции)
Доставката на горивата ще се извършва в търговските обекти на участниците,
разположени на територията на Република България. Участниците следва да разполагат с
развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където да се
предлагатвсичките видове горива, предметна настоящатапоръчка.
Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за
безналично картове разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените
горива.



Участникъттрябва да разполага с един или няколко търговски
обекта /бензиностанции/,в

поне 15 областни града като обектитев съответнияобластенград заедно
или поотделно

да отговарятна следнитеусловия:

: намират се в населеното място - административен център на областта или на

разстояниене по-голямоот 25 км от него;

. осигуряват възможност за зареждане на бензин А95Н, бензин А98Н/А100; на

дизелово гориво; газ пропан - бутан;

. да са с работно време 7 дни в седмицатаи 24 часа в денонощието.

Всички обекти, посочени от участника в Образец На 2 от документацията за участие

следва да обслужватсистема за безналичноплащане с електронникарти.

Участникът трябва да представи Декларация-списък с бензиностанции за доказване на

териториално покритие в съответствие с Образец М 2 от документацията за участие в

процедурата.
*

1.6. Електронни карти
Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не

заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки.

Изпълнителятследва да предвидии да съобразитези условия в ценовото
си предложение.

Възложителятще предостави на изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на

горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им

номера, марка и модел на МПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за

издаването на електроннакарта на всяко МПС.

1.7.Място за изпълнение

Местата на изпълнение на доставките ПО рамковото споразумение са на територията на

цялата страна в търговските обекти на изпълнителите и конкретизирани В договорите,

сключени въз основа на рамковото споразумение между индивидуалните
възложители и

изпълнителите на съответнитедоговори.
,



ПриложениеМ92

1859 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за
нуждите на РЗИ-Бургас”

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД оферта

доставка на автомобилно гориво - бензини, дизел, газ прбпан-бутан
.: Аргихул Служебна Отстъпка в процент от цената за Обща стойност на

стйьюсг “ литър гориво офертата

1 Автшюбипно гориво »- бензини, дизел, газ
пропан-буган 100 4,6% 95,4

общо 95,4



ПриложениеМеЗ

СПИСЪК
ианасшенитеместщзакоитодаоедоставптрнва

„щи Наи-ната „. ,д- „л. %.ш пп-
п-в-п-п м„ ми ти...;- Риби-.- ..... пш- горпя- Ъргощобппот ш .ш сбитщети-ш ::

Баш-чи мап-пп:
ГдАишдЕ“! гддшд-ш-т !"дАи-пи„лъч

: „,А-м да вип упшю ваза/ива ш ш дА

: грим: да втв „М ова/нвпо от: да ЛА

: къна-;р дА 0551 замиришат ще:/шии мл дА дА

.
4 щццщ дА вт шиш оно/мол ш ПА ти
5 шви-= ПА вт щат-във" ова/наш ш дА дА

1. Участниците в процедурата по вътрешен конкурентен избор, попълват третата колона от
списъка, като се изписва ((ДА» на съответния ред - при наличиена обект в населеното място или
((НЕ" - при липса ня обект в населеното място. Списъкът се представя в мини- процедурата
попълнен, съответно попълнен,
упълномощенолипе/и подпечатан /с печата на участника/.

подгщсан /0Т представляващи ПО регистрашая или

2. Участншште а шиш-процедурата попълват и четвъртата колона от списъка, като в същата
посочват конкретните търговски обекти/ бензиностанции, с които разполагат в съответното
населено място, кьдсю ще се извършватдоставкитена горива, с работновреме 7 дни в седмицата
24 часа в денонощието, които да обслужват системаза безнахщчно плащанес електроникарти, да
осшуряват възможност за зареждше на горивата, предмет на пити-процедурата, в т.ч.
участника-те ПОСОПЗТ В четвъртатаколона И адресите на обектите.



Приложение Не 4

СПИСЪКНА АВТОМОБИШТЕ НА РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА Ш-[СПЕКЦИЯ -
БУРГАС

МАРКА МОДЕЛ ГОРИВО

ЛЕК АВТОМОБИЛ ОРЕЕ
А9698КН тАКО ДИЗЕЛ
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
А1358МТ Фокус БЕнзин
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
А6280НР

ТРАНЗИТ ДИЗЕЛ
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
А1359МТ ФОКУС БЕНЗШ]
ЛЕК АВТОМОБИЛ ШАТ
А4541КК ЪШЕА 1.4 БЕНЗИН
ЛЕК АВТОМОБИЛ ШАТ
А7432КК ВОВЕО БЕнзин
ЛЕК АВТОМОБИЛВАЗ
А5509ВА ЛАДА 2104 БЕнзгш
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
А9886НМ ФОКУС БЕНЗИН
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
А7871НМ КУГА ДИЗЕЛ
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
СВ8489нх ЕКО СПОРТ

БЕНЗИН
ЛЕК АВТОМОБИЛФОРД
св94зонх ЕКО СПОРТ

БЕнзин


