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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, ад. 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 за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. 
Кричим" с обща прогнозна стойност до 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди 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 за отопление за нуждите на 
Домашен социален патронаж гр. Кричим". 

I. 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. 

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. Други изисквания: 
1.6.1. 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 
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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. 

1.6.2. 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 

3. 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 МВ Дизел 

9. Катафалка - Волга РВ 53-22 ВВ Бензин 

9. Ауди С 19-19 XX Дизел 

10. Багер без номер Дизел 

11. Мотопед РВ 42-93 М Бензин 

1.7. Участниците в процедурата могат да подават само една оферта. 
1.8. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 

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

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
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1.10. 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, ад. 1, т. 1 и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 

II. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

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

1.2. Вид на гориво: за автомобили и за изгаряне в стационарни 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 за отопление за нуждите 
на Домашен социален патронаж гр. Кричим" до 4 500 (четири хиляди и петстотин литра) 

1.6. Дата на производство: 2012 г./ 2013 г. 

2. Условия при изпълнение на доставката 
2.1. Местонахождение: За обособена позиция 1 - Търговски обекти 

(бензиностанции) на продавача на територията на цялата страна; За обособена позиция 2 -
Домашен социален патронаж гр. Кричим. 

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 с 
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 3 /три/ бр. карти за 
съответните /МПС/ - собственост на община Кричим. 

2.6. Начнн на плащане: Безкасово, след представен платежен документ и подробна 
разпечатка за извършени транзакции. 

2.7. Срок: Една година от сключване на договорите с избраните изпълнители. 

III. Съдържание на офертата 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - попълва се Приложение 1.1. 
към Образец М1. 

2. Оферта за участие - попълва се Образец М1. 
3. Административни сведения за участника - попълва се Образец М 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, ал. 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, ал. 4 от ЗТР ". 

6. Сертификат за произход и качество по ЕМ 180 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 Ж2 4. 
11. Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката - попълва се Образец М 5. 

10. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор - попълва се Образец 
М6. 

11. Техническо предложение - попълва се Образец Жа 7. 
12. „Ценова оферта" (Предлагана цена) - попълва се Образец 8 и/или Образец 8.1. 

13. Запечатване - Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе 
изисквания, се запечатват в един непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се шнисва: 

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

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива 
и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично 
разплащане и доставка на газьол за отопление за нуждите на Домашен социален 
патронаж гр. Кричим ", 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 за отопление за нуждите на 
Домашен социален патронаж гр. Кричим ". 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника 
и по възможност телефон, факс и/или е-та11; 

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

14. Изисквания към документите: 

• 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; 

• Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, посочени в удостоверението за актуално състояние или изрично 
упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално 
заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

• Офертата се подава на български език; 
• По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 

15. Подаване на оферти: 

Място и срок за подаване на оферти: 
> 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; 

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

възложителя; 
> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 

се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 
> 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; 

> 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. 

IV. 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. 

V. 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 отказване 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. Избраният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 
3 % /три процента/ от общата стойност на поръчката или по съответната обособена позиция, 
съгласно ценовата оферта и се представя под формата на парична или банкова гаранция при 
подписване на 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. 


