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Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП  с предмет: „Доставка на течни горива, сма-

зочни масла и препарати за нуждите на община Якимово ” 

 

 

 

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛАСТ МОНТАНА 
     ЯКИМОВО, 3640                                        Тел.: 09742/9906 
     ул. “Европа” № 8                                     Факс: 09742/9906 

                                   qkimovo@net-surf.net 

 

 

ОДОБРЯВАМ:  ПП 

 

       Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 
 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА 

ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

 

 

„ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАСЛА И 

ПРЕПАРАТИ ЗА  НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Община Якимово, 2017 година 

 

 

 

mailto:qkimovo@net-surf.net
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ни масла и препарати за нуждите на община Якимово ” 

 

ОБРАЗЦИ за участие: 

 

 ОБРАЗЕЦ 1: Заявление за участника; 

ОБРАЗЕЦ 2: Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП; 

ОБРАЗЕЦ 3: Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП; 

ОБРАЗЕЦ 4: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

ОБРАЗЕЦ 5: Декларация за срока на валидност на офертата; 

ОБРАЗЕЦ 6: Декларация по ЗИФОДРЮПДРКЛДС;  

ОБРАЗЕЦ 7: Декларация по ЗМИП; 

ОБРАЗЕЦ 8: Техническо предложение; 

 ОБРАЗЕЦ 9: Ценово предложение; 

ОБРАЗЕЦ 10: Проект на Договор 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

 1. Възложител. Правно основание. 

Възложител на настоящата процедура съгласно чл.5, ал.2, т.9 е Кметът на община Якимово.    

Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с 

чл.20, ал.3, т.2 ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация условия се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. За всички неуредени въпроси 

във връзка с изпълнението и прекратяването на договорите се прилагат разпоредбите на Тър-

говския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

 

 2. Предоставяне на документация за участие. 

Заинтересованите лица могат да  изтеглят поканата и приложените към нея документи 

от профила на купувача на Община Якимово, на официалния адрес на възложителя. Докумен-

тацията е достъпна свободно за всички заинтересовани лица. 

 

3. Описание на предмета на обществената поръчка: 

           Поръчката е с предмет „Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за  

нуждите на община Якимово” и включва периодични доставки на различни видове гориво 

на бензиностанции на изпълнителя. „Доставка“ по смисъла на настоящата процедура означава 

продажба на място на търговски обект на изпълнителя (бензиностанция) на горива и/или дру-

ги препарати за поддръжка на автомобили и/или други МПС, собственост на община Якимово, 

както и при възникнала необходимост доставка по заявка на конкретни стоки/препарати, за 

които съществува техническа възможност за транспортиране до адрес на Възложителя. 

Възложителят предвижда да се изпълняват следните дейности, като част от настоящата 

поръчка: 

1. Дейност 1 – Доставка на Бензин А 95 

2. Дейност 2 – Доставка на Евро Дизел 

3. Дейност 3 – Доставка на Газ пропан-бутан 

4. Дейност 4 - Доставка на смазочни материали и препарати за поддръжка на авто-техника 

ВАЖНО – за изпълнение на описаната дейност 4 следва да се има предвид, че е необходи-

ма изрична заявка от възложителя с подробно описание на видове стоки, количество и харак-

теристиките им, а изпълнителят следва да осигури същите само ако разполага в търговската си 

верига с асортимент, отговарящ на зададените характеристики. 

Изпълнителят следва да осигури техническа възможност за извършване на зареждане на 

негов обект съгласно работното му време, без да има основание да откаже изпълнение. 

Настоящата покана е за продажба на горива, които отговарят на техническите норми и 

изисквания за качество и съдържание за съответния вид; при спазване на всички правила за 

безопасност на обекта, както и за произход и качество на същите. При поискване от страна на 

Възложителя, Изпълнителят следва да предостави изисканите документи относно качество на 

зареденото гориво/препарати. 
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Избраният изпълнител следва да спазва правилата и изискванията на Наредбата за изис-

кванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и 

на всички действащи нормативни правила. 

 

4. Финансова рамка на поръчката: 

Общата прогнозна цена за доставките през целия период на договора е 70 000,00 (седем-

десет хиляди) лева без ДДС и включва всички видове стоки, описани в предмета на поръчката. 

 

Участникът следва да оферира в процедурата процент на търговска отстъпка от обявената 

на колонка цена за съответен вид гориво и/или стока. Процентът отстъпка участва като пока-

зател в методиката за оценка и не се променя за срока на договора. 

Възложителят ще заплаща периодично стойността на доставените горива/препарати по це-

ните, редуцирани с предложения процент отстъпка съгласно ценовото предложение на участ-

ника. Извършваните доставки – чрез продажба на обекта/тите на Изпълнителя са в количества 

според нуждите на Възложителя. Възложителят не е задължен да разходва горива/препарати 

до посочената прогнозна стойност. Доставките ще се реализират и заплащат според нуждите 

на възложителя за срока на договора. 

 

Условия на плащане: съгласно клаузите на проекто-договора. 

  

 5. Срок за изпълнение на поръчката: 
Поръчката трябва да бъде изпълнявана за срок от една календарна година или до изчерпване 

на финансовия ресурс на възложителя или до оптадане на нуждата от ползване на доставяните 

от изпълнителя стоки/продукти. 

 

 6. Срок на валидност на офертите 

Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-къс от 60 (шестдесет) календарни 

дни, считано от изтичане на срока за получаване на оферти, обявен от възложителя. 

 

7. Срок за представяне на офертите: 

 Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка (плик 

или друг технически удачен способ) от участника или от упълномощен от него представител 

лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сгра-

дата на общинската администрация гр. Якимово, ул. „Европа” № 8, деловодство, в срока 

посочен в обявата. 

           Върху плика се изписва „Оферта“ и се посочва предмета на поръчката, името на участ-

ника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, по следния 

начин:  

 

 До ОБЩИНА  ЯКИМОВО 

с. Якимово, област Монтана,  

ул. „Европа” № 8 

 

ОФЕРТА 

 

за участие по публикувана обява по реда на Глава 26 от ЗОП за възлагане на об-

ществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива, смазочни масла и пре-

парати за  нуждите на община Якимово” 
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от 

_________________________________________________ 

(име на участника, членове на обединението /ако е приложимо/) 

_________________________________________________ 

(адрес за кореспонденция) 

_________________________________________________ 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

  

8. Отваряне на офертите: 

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на Раздел 7 от ППЗОП. След отваря-

нето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител 

от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Офертите 

ще се отворят на посочения в обявата ден и час в Заседателната зала на община Якимово, 

адрес гр. Якимово, ул. „Европа”№ 8, ет. 2. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

За изпълнение на поръчката може да кандидатства всяко физическо или юридическо лице, 

или техни обединения, които отговарят на условията в настоящата документация и имат соб-

ствена или наета за експлоатация бензиностанция на територията на общината; 

 

1. Изисквания за личното състояние към участниците: 

В обществената поръчка не може да участва участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, 

чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.  е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда,  освен  ако  е  реабилитиран,  за  престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,   в  която   

участникът   е   установен,   освен   ако   е  допуснато   разсрочване, отсрочване или  обезпече-

ние на задълженията или  задължението  е по  акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на ос-

нования за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на ос-

нования за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

 

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстраняват кандидат 

или участник, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП. 
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При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 54, 

ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП с декларации.  

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, 

е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по 

чл.54 от ЗОП.  

 

2. Изисквания за технически и професионални способности към участниците: 

 

1. При изискване от страна на Възложителя, в хода на процедурата и при изпълнение на 

договора, участникът трябва да може да предостави изискуемите по закон докумен-

ти/сертификати за произход на зарежданото гориво и удостоверения за качествени показатели. 

 

3. Съдържание и окомплектоване на офертата: 

1. Заявление за участие  (Образец № 1) 

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участни-

ка в настоящата обществена поръчка  (когато участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва 

да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изяв-

ление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника 

в обществената поръчка. 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (Образец № 2). 

Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец.  

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (Образец № 3). 

Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец.   

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4); 

6. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 5); 

7. Декларация за обстоятелствата по Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролирани-

те от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 6) 

8. Декларрация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образце № 

7) 

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Образец № 8).  

 В своето техническо предложение участникът следва да:  

- посочи разстоянието до най-близкия негов обект за зареждане с гориво (бензиностанция) 

до общинския център – Административната сграда на община Якимово (с.Якимово, ул.Европа 

№ 8)  

Доказателства за наличието на обект могат да бъдат приложени към офертата на участни-

ка. Възложителят ще приеме заверени копия на документи за собственост или доказващи 

правно основание за ползване на обект-бензиностанция. 

- опише възможностите си за издаване на карти за електронно отчитане на зареждането с 

гориво или друг еквивалентен способ, гарантиращ безпроблемно изпълнение и отчитане на 

заредените количества и видове гориво. При възможност, участникът може да представи визу-

ално изображение – скица, снимка или други подобни, за яснота на описния от него начин на 

отчитане на зареждане с гориво. 

Описаното е задължителен реквизит на техническото предложениен и условие за неговата 

редовност. 

 

 10. Ценово предложение – (Образец № 9). 

         В ценовото предложение участникът следва да оферира процент отстъпка от продажната 

цена на конкретния артикул/стока към момента на зареждането/продажбата. Посоченият 

процеднт отстъпка е константен за целия период на изпълнение на договора и е задължителен 

и за двете страни по договора. 
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В приложения образец на ценово предложение, участникът оферира отстъпка в проценти, като 

при разминаване в офертата между изписаното с цифри и словом ще се вземе предвид 

изписването словом, освен ако не може да се установи по еднозначен начин ценовото 

предложение на участника. Така оферираният процеднт отстъпка е показател за формиране на 

комплексната оценка на участника, съгласно методиката за оценка на офертите.  

         Предлаганата от участника отстъпка води до формиране на продажна цена за предмета 

на доставката, която задължително включва всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и при описаните изисквания в 

документацията за участие и условията на договора, вкл. разходи за данъци, акцизи, такси и 

осигуровки, когато такива са дължими от доставчика. 

 

Забележки: 

1. Декларациите и документите по образец, представляващи Образци към документация-

та (без проекта на договора), се попълват и представят в оригинал. 

2. Всички копия на документи се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж 

печат от лицата с представителни функции на участника, съгласно удостоверението за актуал-

на регистрация.  

 

ІІІ. ПРИЕМАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

         1. Получаването, разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците се 

извършва от комисия, определена със Заповед на Възложителя на основание чл. 103, ал.1 от 

ЗОП. 

         2. Постъпилите оферти се приемат и завеждат в деловодството на община Якимово. Вър-

ху всеки плик се поставя номер, дата и час на получаването, за което на приносителя се издава 

документ. 

         3. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 

за получаване. Не се приема и оферта в незапечатан или с нарушена цялост плик 

        4. В указаните в обявата дата, час и място комисията отваря постъпилите оферти по реда 

на постъпването им и обявява ценовите предложения.  

        5. Комисията продължава работата си на закрито заседание с проверка на комплектността 

на офертите и съответствие им с критериите за избор на изпълнител, поставени от възложите-

ля в обявата и документацията за участие. 

        6. Разглежда техническото и ценовото предложение на участниците за съответствие с об-

разеца и изискванията на възложителя. Отстранява участниците с несъответстващи предложе-

ния.  

        7. Комисията оценява получените оферти съгласно методиката, определена от възложите-

ля и съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците. 

Протоколът се предоставя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се 

изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.   

        8. Въз основа на утвърденият протокол на комисията се сключва договор за изпълнение 

на обществената поръчка. Договорът включва задължително всички предложения от офертата 

на участника, въз основа на които e определен за изпълнител.  За сключване на договора се 

прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП.  

        9. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата общест-

вена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от ЗОП. 

 

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерий за оценка - „Икономически най-изгодна оферта”, която се определя при следните 

показатели: 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се определя по формулата: 
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Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП  с предмет: „Доставка на течни горива, сма-

зочни масла и препарати за нуждите на община Якимово ” 

 

КО (участник) = П-1 + П-2, където: 

 

1. Предлаган процент отстъпка – П-1, с тежест в комплексната оценка от 60% 

2. Разстояние до най-близкия обект на изпълнителя – П-2, с тежест в комплексната оценка 

от 40 % 

 

Оценката по всеки от показателите се определя по следния начин: 

1) Предлаган процент отстъпка: 

 

П-1 =         П-1 предлаган процент от участн.   х 60      

        П-1 макс. процент  

 

Където: П-1 =предлаган процент отстъпка с максимален брой точки - 60т.  

 „П-1 макс. процент” е максималната предложена отстъпка от обявената цена на колон-

ка към момента на зареждане за един литър от съответното гориво без ДДС, от даден участ-

ник. 

 „П-1 предлаган процент от участника” е предложената от съответния участник отстъп-

ка. 

 

2) Разстояние до най-близкия обект на изпълнителя до общинския център 

                        

            П-2 =    П-2 мин              х 40     

                      П-2 предлаган 

            

Където: П2 = разстояние от най-близката бензиностанция на участник до общинския център с 

максимален брой точки - 40т. 

 „П-2 мин” е предложеното от даден участник минимално разстояние от обекта за 

изпълнение на поръчката до общинския център /административната сграда на община Якимо-

во/ в километри, закръглено до втория знак след десетичната запетая.    

           „П-2 предлаган” е предложеното от съответния участник минимално разстояние от 

обекта за изпълнение на поръчката до общинския център /административната сграда на общи-

на Якимово/.   

 

 Комплексната оценка на предложенията се извършва в съответствие с показателите и 

тяхната тежест, определени в настоящата документация по посочената формула: 

 

КО (участник) = П-1 + П-2 

 

 За икономически най-изгодна оферта се определя предложението, събрало най-голям 

брой точки.  

1. Допустимост: 

На оценяване по критерия „Икономически най-изгодна оферта“ подлежат офертите на 

участници в процедурата, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят 

на предварително обявените условия за допустимост. 

Участниците, чиито технически и ценови предложения не отговарят на изискванията, 

посочени в настоящите указания, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие, поради 

несъответствие с условията, поставени от възложителя. 

2. Класиране: 

Офертите се оценяват съгласно описаната по-горе методика. Комисията класира на 

първо място и предлага за изпълнител участника, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка. 


