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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

за избор на изпълнител по реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Доставка 
на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, 
посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 
0.001% S за отопление за нуждите на Домащен социален патронаж гр. 
Кричим през 2014 година" с обща прогнозна стойност до 65 500 лв. 
/щестдесет и пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, разделена на две 
самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за 
нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично 
разплащане". 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за 
отопление за нуждите на Домащен социален патронаж гр. Кричим". 
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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на Закона 
за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на горива и консумативи на 
МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и 
доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж 
гр. Кричим през 2014 година" с обща прогнозна стойност до 65 500 лв, /шестдесет и пет 
хиляди и петстотин лева/ без ДДС, разделена на две самостоятелно обособени позиции, 
както следва: 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на 
Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане". 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за 
нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим". 

L Предмет и стойност на поръчката 

1. Описание на предмета на поръчката 
Доставката на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, 

включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво. Газ 
пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на града и при командировки в 
страната чрез система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на 
газьол за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим. 

Реалната консумация за бъдещия едногодишен период зависи от обема на 
общинските дейности в Община Кричим и от бюджетният ресурс, с който общината 
разполага. ^ 

Доставените горива трябва да отговарят на изискванията и стандартите, определени в 
Наредбата за качеството на течните горива, условия и реда и начина за техния контрол, 
изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници. Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата 
нормативна база в Република България. 

2. Стойност 

Прогнозната стойност на поръчката е до 65 500 лв. /шестдесет и пет хиляди и 
петстотин лева/ без ДДС, съответно: 

Позиция 1. ДОСТАВКА НА ГОРИВА И КОНСУМАТИВИ НА МПС ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ, ПОСРЕДСТВОМ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО 
РАЗПЛАЩАНЕ - 58 500 лв. /петдесет и осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС; 

Позиция 2. ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ 0.001% S ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. 
КРИЧИМ - 7 000 лв. /седем хиляди лева/ без ДДС; 



и включва всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват. 

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката не следва да 
надвишава максималната прогнозна стойност на поръчката от 65 500 лв. /шестдесет и пет 
хиляди и петстотин лева/ без ДДС и по съответните обособени позиции. , i 

Оферти, надвишаващи максималната прогнозна стойност на поръчката, определена 
от възложителя, ше бъдат отстранявани като неотговарящи на това финансово условие. 

11. Общи условия за участие в процедурата 

1. Общи изисквания 
1.1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата 

и документацията за участие в процедура за възлагане на поръчката. 
1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

1.3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

1.4. Изисквания при предоставяне на доставката, предмет на поръчката: Кандидатът 
да има необходимата финансова, икономическа, техническа способност и професионална 
квалификация за изпълнение на договора. 

1.5. Критерий за избор на изпълнител: Икономически най-изгодна оферта. 
1.6. Участниците в процедурата могат да подават само една оферта. 
1.7. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
1.8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
1.9. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е „свързано лице" 

по смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси по Закона за 
защита и предотвратяване на конфликт на интереси със служители в Общинската 
администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или за 
изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. При сключване на 
договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентните 
органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 

2. Специфични изисквания: 
2.1. Участникът следва да разполага с поне един търговски обект /бензиностанция/ за 

доставка на горива във всяка област на Република България по смисъла на чл. 4 от Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България. В случай, че 
участникът разполага с бензиностанции във всяка област на Република България, то във 
всяка конкретна област поне един от тези обекти задължително следва да е в населеното 
място - административен център на областта. 

2.2. Издаване на карти за безналично плащане: Картите за безналично плащане ще 
бъдат издавани за определен период или целия период на договора, с опция за 
подновяване/удължаване, от датата на подписване на договора, съгласно списък с 
автомобили, представен от Възложителя на Изпълнителя. Текущото издаване на нови карти 
и преустановяване употребата на действащи карти се извършва въз основа на писмена 
заявка от страна на Възложителя. Посочения брой и вид/марка на автомобилите може да се 
променя в срока на договора. Възложителя запазва правото си да добавя нови, подменя 
и/или премахва (намалява) автомобилите към представения списък. 



с п и с ъ к 
на МПС използвани за нуждите на община Кричим 

№ Марка на автомобила 
дк 

регистрационен 
№ 

Вид 
гориво 

1. Исузу РВ 43-88 КМ Дизел 

2. ГАЗ 53 А РВ 32-54 НН Дизел 

J . ГАЗ 53 А РВ 45-58 АХ Дизел 

4. УАЗ РВ 25-97 АХ 
Газ, 
Бензин 

5. Опел - Вектра РВ 77-22 АТ Бензин 

6. Сузуки - Гранд Витара РВ 17-77 МС Дизел 

7. Мицубиши РВ 64-15 МК Дизел 

8. Рено-Канго РВ 60-41 MB Дизел 

9. Катафалка - Волга РВ 53-22 ВВ Бензин 

10. Ауди С 19-19 XX Дизел 

11. Багер без номер Дизел 

12. Мотопед РВ 42-93 М Бензин 

П1. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

1. Доставка на: Бензин А 95 Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни 
масла, антифриз и Газьол 0.001% S за отопление. 

1.2. Вид на гориво: за автомобили и за изгаряне в^:тационарни горивни инсталации. 
1.3. Опаковка: наливно 
1.4. Качество: Съгласно на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, 

условията, реда и начина за техническия контрол. Удостоверява се със Сертификат за 
качество и произход. 

1.5. Количество по обособените позиции: 
Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите 

на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане" до 24 000 (двадесет 
и четири хиляди литра), от които 70% дизелово гориво, 20% Бензин А 95 Н, 10% Газ 
пропан-бутан, моторни масла и антифриз. 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за 
нуждите на Домащен социален патронаж гр. Кричим" до 4 500 (четири хиляди и 
петстотин литра) 

1.6. Дата на производство: 2013 г./ 2014 г. 



2. Условия при изпълнение на доставката 
2.1. Местонахождение: Търговски обекти (бензиностанции) на продавача на 

територията на цялата страна. 
2.2. Търговска мрежа: Продавачът трябва да има изградена търговска мрежа от 

бензиностанции, на територията на цялата страната, където може да се заплаща безкасово. 
2.3. Цена: Крайната цена се формира в съответствие с цената на посочените горива« 

включени транспортни разходи, мита и налози. 
2.4. Основание за плащане: Използване на карта издадена за съответното моторно 

превозно средство /МПС/. 
2.5. Начин за удостоверяване на зареждане: Издаване на 13 /тринадесет/ бр. карти 

за съответните /МПС/ - собственост на община Кричим. 
2.6. Начин на плащане: Безкасово, като периодът на фактуриране е в края на всеки 

месец по банков път до 25-то число, за което е представен платежен документ и подробна 
разпечатка за извършени транзакции. 

2.7. Срокът за изпълнение е до 12 (дванадесет) календарни месеца от датата на 
влизане в сила на договора, или до сключването на нов договор за доставка, което от двете 
събития настъпи първо. 

IV. Критерий за оценка на офертите и показатели за определяне на 
комплексната оценка: 

Критерият за оценка на офертите, подадени за участие в процедура по възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на горива и консумативи 
на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безиалично разплащане 
и доставка на Газъол 0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален 
патронаж гр. Кричим през 2014 година" разделена в две самостоятелно обособени 
позиции е „икономически най-изгодната оферта" при следните показатели и тежести за 
определяне на комплексната оценка: 

1. Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МНС за нуждите 
на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане" 

Всички оферти, които отговарят на изискванията по чл. 56 и чл. 57 ЗОП и 
изискванията на Документацията, ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по 
посочените по-долу показатели и относителната им тежест, по следната методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите: 

> ПРЕДЛОЖЕНА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА - тежест 15 % 

> НАЙ-ДЪЛЪГ СРОК ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - тежест 35 % 

> ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - тежест 15 % 

> ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ/ПРЕИЗДАВАНЕ НА КАРТА - тежест 10 % 

> ТРАНЗАКЦИОННА ТАКСА ПРИ ПОКУПКА - тежест 10 % 

> МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КАРТА - тежест 10 % 

> СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА (работни дни) - тежест 5 % 

Конкретните коефициенти се изчисляват, както следва: 

К1=0 тах.1 О участника X 15 



О max. - най-висока предложена отстъпка 
О участника - предложена търговска отстъпка от участника 

К2 = V max./V участника X 35 

Р max. - най-дълъг срок на разсрочено плащане 
F участника - предложен срок на разсрочено плащане на участника 

КЗ = Ц min./ Ц участника X 15 

Ц min. - предлагана най-ниска цена 
\Х участника - предложена цена от участника 

К4 = Т min.l Т участника X 10 

Т min. - най-ниска такса на издаване/преиздаване на карта 
Т участника - предложена от участника такса на издаване/преиздаване на карта ^ 

К5 = ТТ min.l ТТ участника X 10 

ТТ min. - най-ниска транзакционна такса при покупка 

ТТ участника - предложена от участника транзакционна такса при покупка 

К6 = МТО min.l ШТО участника X 10 

МТО min. - най - ниска месечна такса за обслужване на карта 
ШТО участника - предложена от участника месечна такса за обслужване на карта 

К7 = СИК min.l СШК участника X 5 

СИК min. - най-кратък срок за издаване на карта ^ 
СИК участника - предложен от участника срок за издаване на карта ^ 

Срокът в работни дни за издаване/подновяване на картите се счита от датата на 
сключване на договора или датата на заявката за подновяване. Датата на получаване 
на картите се удостоверява с двустранен приемо-иредавателен протокол. 

Класирането на отделните оферти ще се извършва на базата на получен най-
висок комплексен коефициент (Кк) като: Кк К1 + К2 + КЗ + К4 +К5+К6+К7 

В случай, че има предложение „0" по някой показател, при изчисляване на оценката 
по съответния показател ще се ползва стойността 0.0001. 

Оценките по всеки отделен показател, се изчисляват с точност до третия знак 
след десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 1,000, а минималната 
0,0001 

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните 
правила: 



- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. 

2. Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление 
за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим". 

Всички оферти, които отговарят на изискванията по чл. 56 и чл. 57 ЗОП и 
изискванията на Документацията, ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по 
посочените по-долу показатели и относителната им тежест, по следната методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите: 

> НАЙ-ДЪЛЪГ СРОК ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - тежест 60 % 

> ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - тежест 20 % 

> ПРЕДЛОЖЕНА ТЪРГОВСКА НАДЦЕНКА - тежест 20 % 

Конкретните коефициенти се изчисляват, както следва: 

К1 = Р mcix.1 Р участника X 60 

Р m a x . - най-дълъг срок на разсрочено плащане 
V участника - предложен срок па разсрочено плащане на участника 

К2 = Ц min.l участника X 20 

Ц min, - предлагана най-ниска цена 
Ц участника - предложена цена от участника 

КЗ = О m a x . / О участника X 20 

О m a x . - най-ниска предложена надценка 
О участника - предложена търговска надценка от участника 

Класирането на отделните оферти ще се извършва на базата на получен най-
висок комплексен коефициент (Кк) като: Кк = К1 + К2 + КЗ 

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много точки. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 
условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Ако и по този ред не може да се определи изпълнител на поръчката KONUiciwia 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните, на първо 
място оферта. 

В случай, че има предложение „0" по някой показател, при изчисляване на оценката 
по съответния показател ще се ползва стойността 0.0001. 



Оценките по всеки отделен показател, се изчисляват с точност до третия знак 
след десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 1,000, а минималната 
0,0001. 

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните 
правила; 

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. 

V. Съдържание на офертата 

1. Списък на документите, съдържапди се в офертата, подписан от участника - по 
формат на участника; 

2. Оферта за участие - попълва се Образец № 1. 
3. Административни сведения за участника - попълва се Образец № 2. 
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец № 3. 
5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 
националното му законодателство. ^ 

Забележка: 
При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ач. 4 от ЗТР и 

да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както 
и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на документите се 
посочва „ не се прилага, съгласно чл. 23, ач. 4 от ЗТР ". 

6. Сертификат за произход и качество по EN ISO и/или БДС или декларации за 
съответствие на течните горива. 

В периода на валидност на офертата, респ. в периода на действие на договора 
възложителят може да изисква доказателства за подновяване на сертификатите в 
случай на изтичане на срока им на валидност. 
^ В случай на участници - обединения изискването се отнася за всички членове на 
обединението. 

Изискването се прилага и за подизпълнителите. 

7. Декларация относно наличието на техническо оборудване (собствено или наето), ^ 
необходимо за обезпечаване изпълнението на доставката с приложени доказателства за 
собственост и/или споразумение за ползване /наем на материална база, оборудване/ за срока 
на изпълнение на поръчката; 

8. Списък на собствените и/или наети петролни бази и/или бензиностанции на 
територията на Република България. 

9. Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от датата на 
представянето. 

10. Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец № 4. 
11. Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 5. 

№6. 

8.2. 

12. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор - попълва се Образец 

13. Техническо предложение - попълва се Образец М 7. 
14. „Ценова оферта" (Предлагана цена) - попълва се Образец № 8.1. и/или Образец 

VI. Получаване на документацията и представяне на офертата: 



1. Получаване на документация за участие 

Документацията за участие в процедурата е налична и се предоставя безплатно на 
следната интернет страница: http://www.krichim.bg/web/optk.html или при поискване по 
електронна поща. Лица за контакт: Даниел Георгиев Янакиев - юрисконсулт, електронна 
поща: kmet_krichim@abv.bg, тел.: 03145 2098. 

2. Представяне на оферта 

2.1. Документите, се представят в запечатан непрозрачен плик. 
2.2. В горния десен ъгъл на плика се изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. „ Обединение " № 3 

2.3. В централната част на плика се изписва: 

„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, 
посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за ототение 
за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2014 година", разделена на 
две самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община 
Кричим, посредством карти за безналично разплащане ", 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите 
на Домашен социален патронаж гр. Кричим". 

2.4. В долния ляв ъгъл на плика се посочва: 
Наименование на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или 
e-mail; 

2.5 Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени 
печати и знаци. 

Vn. Изисквания към документите: 

1. Документите в офертата се подписват само от лица с представителни ф\т1КЦ1ш 
/съгласно данните от Търговския регистър или удостоверението за актуално състояние- или 
изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на 
нотариално заверено пълномощно. 

2. Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф ..Вярно с 
оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни 
изисквания за вида и заверката им; 

3. Офертата се подава на български език; 
4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

Vni. Място и срок за подаване на оферти: 

1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13; 

2.Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 
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3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя; 

4. Възложителят може да удължи срока за подаване на оферти когато в 
първоначално определения срок за получаване на офертите, няма постъпила оферта, или е 
получена само една оферта; 

5. С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 
се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 

6. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За 
подаването на офертата на участника се предоставя входящ регистрационен номер; 

7. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се 
връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

IX. Разглеждане, оценка и класиране на офертите: 

1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока за 
приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със заповедта 
за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 

2. Комисията определя правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред определен от 
длъжностните лица в Комисията. 

3. Комисията съставя протокол за отварянето, разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите, които се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
за утвърждаване заедно с цялата документация в срока за работа на комисията, определен в 
заповедта за назначаването й. 

X. Сключване на договор 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да 
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на 
договора, представен в документацията и включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

4. Преди сключване на договора избраният за изпълнител представя: 
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1. т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по 
чл. 47. ал. 5 от ЗОП - Приложение към договора. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с 
предмета на обществената поръчка. 
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