
 

  Утвърдил:
                                                  инж. Пламен Чернев

  кмет на община Сухиндол

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП 

С ПРЕДМЕТ:

„Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга моторна
техника, собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови

двигатели /евродизел/.”

гр. Сухиндол,  2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 2.ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга моторна
техника, собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови

двигатели /евродизел/.”

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Наименование и адрес на Възложителя: 
Община  Сухиндол,  гр.  Сухиндол  5240,  ул.  "Росица"  №106,  ЕИК  000133997,
представлявана  от  инж  Пламен  Димитров  Чернев  –  кмет  на  общината,
тел.06136/2912,  факс:  0610/55999,  лице  за  контакт  Иво  Василев  Иванов,  тел.
06136/2912.

2. Правно основание:
Възложителят отправя настоящата покана на основание чл.14, ал.4 от ЗОП при
спазване на разпоредбите на Глава осма "а" от ЗОП.

3. Пълно описание на предмета на поръчката:
3.1.  Предмета на  обществената  поръчка, включва  доставка  на  гориво  за

зареждане  на  автомобилите  и  друга  моторна  техника,  собственост  на  Община
Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/. 

3.2. Прогнозната стойност на поръчката е 27 000 лв. без ДДС.
3.3. Прогнозни количества- Бензин  А 95Н  - 10000л.;  Гориво за дизелови

двигатели /евродизел/ - 2600л. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ:

1. Изисквания за изпълнение на поръчката: Всеки участник следва:
1.1.Да осигурява доставка на гориво всеки работен ден с лицензирано

транспортно  средство  за  превоз  на  течно  гориво  и  уред  за  отчитане  на
зарежданото гориво.

1.2.Да представя сертификат за качество, издаден от производителя за
всеки вид гориво;

   2. Изисквания към участника:
       2.1. Към офертата следва да бъде приложено:
       2.1.1.Удостоверение за регистрация или единен идентификационен код,

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
       2.1.2. Административни сведения;
       2.1.3. Списък на основните договори свързани с предмета на поръчката,

изпълнени  през  последните  3  год.,  включително  стойностите,  датите  и
получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 

      2.1.4. Декларации по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП - по образец;    



      2.1.5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката.
            2.2. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя
документи,  издадени  от  компетентен  орган,  за  удостоверяване  на  липсата  на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, и декларации за липсата на обстоятелствата
по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 

3. Срок на валидност на офертата:
            Не по-кратък от 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване
на оферти.

4. Срок за изпълнение на поръчката: 1 година от подписване на договора

ІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ – икономически най-изгодна оферта.
Изчислява се по следния начин: К = К1 + К2, където:
К1= отстъпка на бензин А95Н, отразена в лева
К1-  участникът  предложил  най-голяма  отстъпка  получава  80  точки,  вторият
участник – 80:2, третият 80:3 и т.н., съобразно предложената отстъпка.

К2= отстъпка на дизелово гориво (евродизел), отразена в лева
К2-  участникът  предложил  най-голяма  отстъпка  получава  20  точки,  вторият
участник – 20:2, третият 20:3 и т.н. , съобразно предложената отстъпка.

ІV. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – съгласно публичната покана

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Документацията за участие и образците към нея са публикувани на адрес 
http://suhindol.bg/profil-na-kupuvacha.htm

Срок за приемане на оферти – До 15:00 часа съгласно публичната покана, в
административната  сграда  на  Община  Сухиндол,  гр.  Сухиндол,  ул.  "Росица"
№106.
Изисквания при представяне на офертата: 

Офертата се изготвя по образец. Не се допуска отклонение на подадената
оферта  спрямо  образеца.  Офертата  и  изискуемите  съпровождащи  документи
трябва  да  бъдат  поставени в  запечатан  непрозрачен  плик.  Върху  плика  се
посочват предмета на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон,
електронен  адрес.  Пликът  с  офертата  се  представя  лично,  чрез  упълномощен
представител или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
При  приемане  в  Деловодството,  приемащият  служител  записва  върху  плика
входящия номер, датата и часът на приемането, за което на приносителя се издава
документ. 

Постъпилите офертни предложения ще бъдат разгледани от комисия,
назначена със заповед на кмета на общината 



ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на гориво за зареждане
на автомобилите и друга моторна техника, собственост на Община Сухиндол с
Бензин А 95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/.

Настоящето предложение се представя от 
……………………………………………………...............…………………………..

(име на фирмата)
и е подписано от .......…......................…........……………...................................

……..................…… 
(трите имена)

в качеството на …………………………………………..........….....……………......
………………… 

(позиция)
Уважаеми Дами и Господа,

1.Декларирам,  че  участникът,  когото  представлявам,  желае  да  участва  в
процедурата  за  избор  на  доставчик  за  Периодични  доставки  на  гориво  за
зареждане  на  автомобилите  и  друга  моторна  техника,  собственост  на  Община
Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/.

2.  Настоящата  оферта  е  изготвена  на  база  представените  технически
изисквания и цени към ……… ……....г.

3.Ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта 90 /деветдесет/ дни,
считано от крайния срок за подаване на офертите.

4.Ако ни бъде възложена доставката на гориво се задължаваме:
4.1.Да осигурим зареждане на гориво всеки работен ден.
4.2.Да представяме сертификат за качество, издаден от производителя

за всеки вид гориво;
Към настоящата оферта прилагаме:
         1.Удостоверение за регистрация или единен идентификационен код,

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
         2. Административни сведения /образец 3/
         3. Списък на основните договори свързани с предмета на поръчката,

изпълнени  през  последните  3  год.,  включително  стойностите,  датите  и
получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение /образец 4/ 

         4. Декларации по чл.47,ал.1,т.1 и ал.5 от ЗОП - /образец 5 и 6/; 
         5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката /образец 2/.
      
       Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК на

Р.България.

Дата:……………………………..                      Участник:……….........………………
 (подпис и печат)



Образец №2

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До
Община Сухиндол
гр. Сухиндол
ул. „Росица ” №106

Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документацията за участие в   обществена поръчка, с
предмет : „Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга
моторна техника, собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за
дизелови двигатели /евродизел/.” ние
от 
……………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/
……………………………………………………………………………………………
             /номер по съдебния регистър/                                                      /БУЛСТАТ/ 

……………………………………………………………………………………………
/адрес по регистрация/

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно документацията
за участие при следните условия:

1. Предлагана цена:

№
ПРЕДЛАГАНО ГОРИВО

Отстъпка изразена в лева от официалната
цена на дребно на "Лукойл България" ЕООД

за деня на доставката
цифром словом

1 БЕНЗИН А 95Н
2 ДИЗЕЛ

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 дни от крайния
срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде
прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До  подготвяне  на  официалния договор,  тази  оферта  заедно  с  писменото
потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.

                                                                           Участник: ......................
/подпис/

 Дата ………………….
.......................................

/наименование на участника/



Образец №3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

 

1. Наименование на участника

………………………………….……………………………………………….

2. Адрес: …………………………………………..……………………………

 ………………………………………………………………………………….

(пощенски код, град, община,  квартал, улица  №, бл., ап.)

Телефон № ……………………………………

Факс: ……………..……………………………

е-mail: …………………………………………

3. Лице за контакти: ……………………………………………………….

Длъжност: …………………………………………….……………

Телефон/факс: …………………………………………… ……….

4. Обслужваща банка: ………………………………………………………

IBAN на  сметката,  по  която  ще  бъдат  извършвани  плащанията  по

договора 

…………………………………………………………………….

BIC code ………………………………………………………….

Титуляр на сметката: ……..……………………………………..

Дата: …………………                   Участник : ...........................
                                                                                                      (подпис и печат)



Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

съдържаща Списък на основните договори свързани с предмета на поръчката, изпълнени през
последните 3 год., включително стойностите, датите и получателите

Долуподписаният /-ната/  ......................................................................................................................   с  лична
карта № ......................., издадена на ............................. от ................................................... в качеството ми на
...................................................... на ......................................................................., ЕИК ......................................
      (посочете длъжността)                     (фирмата)
 със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга моторна техника,

собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/.”

ДЕКЛАРИРАМ, че
за последните три години съм изпълнил следните договори свързани с предмета на поръчката:

№ Възложител Предмет
на договора

Стойност на
договора

Дата на
сключване на

договора – дата
на изпълнение

на договора
(от - до)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 
НК

Дата: ..................................... Декларатор: .............................................
гр./с. .................................. (подпис, печат)



Образец 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП

Подписаният /-ната..................................................................................................................................................

                                   /име, презиме, фамилия/
с лична карта № ................................. издадена на ....................................... от ....................................
ЕГН............................................, в качеството ми на ......................................................................(посочете
длъжността) на ......................................................................................(посочете фирмата на участника) –
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга моторна техника,

собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/.”

Д Е К Л А Р И Р А М,  че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда,  за: 
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на
пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
-  подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
2. Фирмата/търговеца, която ръководя/представлявам не е обявена в несъстоятелност.

3. Фирмата/търговеца, която ръководя/представлявам не е производство по ликвидация и не се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно Възложителя. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност  по чл. 313
от Наказателния кодекс.

дата____________ Подпис ___________

гр............................                                                /печат/



Образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.5 от ЗОП

Подписаният /-ната..................................................................................................................................................

                                   /име, презиме, фамилия/
с лична карта № ................................. издадена на ....................................... от ....................................
ЕГН............................................, в качеството ми на ......................................................................(посочете
длъжността) на ......................................................................................(посочете фирмата на участника) –
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга моторна техника,

собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/.”

Д Е К Л А Р И Р А М, че :

Като..........................................................................................................................................................................
              /член на управителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, вкл. прокурист или търг.пълномощник/

в.................................................................................................................................................................................
/наименование на фирма/

1.  Не  съм  „свързано  лице”  с  възложителя  или  със  служители  на  ръководна  длъжност  в  неговата
организация;
2.  Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

3. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно Възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност  по чл. 313
от Наказателния кодекс.

дата____________                                  Подпис и печат
                 гр...........................                                                           



ДОГОВОР
за

„Периодични доставки на гориво за зареждане на автомобилите и друга моторна
техника, собственост на Община Сухиндол с Бензин А 95Н и гориво за дизелови

двигатели /евродизел/.”

Днес  ..............2014г., в град Сухиндол , между:

1.“Община Сухиндол”, със седалище и адрес: гр. Сухиндол, ул. “Росица”
№10, БУЛСТАТ 000133997,представлявана от: инж.Пламен Димитров Чернев –
Кмет и Петя Христова Карагерова  - директор на дирекция “Финанси и бюджет и
човешки ресурси”  на Община Сухиндол, наричано по-долу   ВЪЗЛОЖИТЕЛ от
една страна,

и
2............................. ,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  ...............,

обл................,  ул.  ..............,  вписан  в  Регистъра  на  търговските  дружества
при  ...........  по  ф.д.  №  ..............,  БУЛСТАТ  –  BG-.................,  представлявано
от  ..........................,   ЕГН-  ...................  Управител,  наричано  по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) Изпълнителя доставя на Възложителя гориво за автомобилите и друга
моторна техника, собственост на община Сухиндол.

(2)  Доставката  на  горивото  да  се  извършва  на  територията  на  община
Сухиндол с лицензирано транспортно средство за превоз на течно гориво и уред
за отчитане на зарежданото гориво. Доставките да се извършват всеки работен
ден в работно време (8,00 до 17,00 ч.). 

 (3) Доставените количества гориво, трябва да отговарят на заявените от
Възложителя,  а качеството на съответния БДС, удостоверен със сертификат за
качество.

ІІ. СРОК
Чл.2. Договорът влиза в сила от неговото подписване
Чл.3. Договорът се сключва за срок от една година.

III.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4 (1) Цените на горивата, се определят, съгласно ценовото предложение

на Изпълнителя, което е неразделна част от този договор.
 (2) Цените на литър гориво, може да се променят в рамките на извършената

промяна на цената от “Лукойл България”.
 Чл.5. (1) Заплащането на полученото гориво ще се извършва, както следва:

Изпълнителят изпраща на Възложителя подробна справка на всяко 5-то число на
следващия месец, а до 10-то число - подробни фактури за закупените горива от
предходния месец. Справката включва данни, относно: датата на закупуването на
горивото, вид, количество и единична цена на горивото, регистрационен номер и
водач на автомобила, извършил зареждането. 



(2)  При  извършване  на  зареждането  между  водача  на  зареждащият  и
зареждания автомобил / лицето ползващ моторна техника / се съставя приемо –
предавателен протокол, в който се отразяват: дата и час на съставяне, трите имена
на шофьорите,  количеството  и  вида  на  зареденото  гориво и  регистрационните
номера на автомобилите / техниката.

(3)  Преди  да  извърши  плащане  по  представените  фактури  Възложителя
засича данните от справката по ал. 1 на настоящия член и наличните при него
приемо-предавателни протоколи.

(4) В случай на констатирани разлики и несъответствия в цени и количества
по справката по ал. 1 и протоколите по ал.  2 от настоящия член Възложителя
задържа плащането до уточняване на количествата и цените.    

(5) Плащането  се  извършва  до  5  (пет)  работни  дни  от  получаването  на
фактурата,  по  банков  път,  по  банкова  сметка  на  изпълнителя –
Банка: ..................... , IBAN: ......................, BIC –....................

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. Възложителят е длъжен:
      (1)  Да зарежда гориво от изпълнителя в рамките на срока на този

договор.
     (2) Да получава гориво през работно време.
     (3)Възложителят има право  да  развали  договора  едностранно  при

неизпълнение на повече от три доставки, когато забавата за тяхното изпълнение
за всяка една от тях е над 1 календарни дни

Чл.7.  Възложителят има право на контрол по отношение на количество и
качество при зареждане на горивото.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  Чл.8. Изпълнителят е длъжен:

     (1) Да осигурява зареждане на гориво през работно време
     (2) Да  уведомява  и  съгласува  доставната  цена  на  горивото  с

Възложителя.
Чл.9.  Изпълнителят  има  право  да  получи  плащането  на  цената  на

доставеното гориво по реда и условията на  т.ІІІ от настоящия договор.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.10.  Рекламации  по  количеството  и  видими  недостатъци  се  правят  в

момента на зареждане на горивото.
Чл.11. Рекламации  на  скрити  недостатъци  се  извършват  веднага  след

откриването им, по реда на заявките/писмено по факс, телефон, електронна поща/
Чл.12. В  срок  от  24  часа  от  предявяване  на  рекламацията,  Изпълнителя

изпраща свой представител на място и с двустранен протокол се констатира и
уговаря начина на уреждането и. При не постигане на съгласие,  Възложителят
осигурява  издаване  на  Акт  от  съответен  акредитиран  орган  за  контрол  на
нефтопродуктите.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.



Чл.13. Договорът се прекратява с изтичане на срока, посочен в чл.3 или по
взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл.14.Всяка от страните има право да развали договора,  ако насрещната
страна виновно не изпълни свое задължение по него. Изправната страна може да
иска обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за
вреди от накърняване на доброто име. В този случай, както и в останалите случаи
на  прекратяване  на  договора,  страните  правят  разчет  на  насрещните  си
задължения чрез двустранно подписан протокол в десет дневен срок от датата на
прекратяване на договора.

VІІІ.ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.15 (1) Приложимо към настоящия договор  е  българското  материално

право,  включително  и  по  отношение  на  неговата  действителност,  тълкуване и
неуредените от него въпроси.

(2) Всички  спорове,  породени  от  този  договор  и  отнасящи  се  до  него,
включително  споровете,  породени  или  отнасящи  се  до  неговото  тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване
на празноти или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства,  ще
бъдат  решавани  от  страните  чрез  преговори,  а  при  невъзможност  да  бъде
постигнато споразумение – по съдебен ред. 

ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.16.  Недействителността  на  отделни  разпоредби  от  този  договор  не

засяга  действителността  на  целия  договор.  В  такива  случаи  недействителните
клаузи се заменят с повелителните разпоредби на закона.

Чл.17.(1)Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните и може да бъде прекратен по взаимно
съгласие.
                     (2).Неразделна част от настоящия договор е предложението на
изпълнителя от проведената процедура по по чл.14, ал.4 от ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет община Сухиндол:……….........                                 ……………………
                                  /инж.П.Д.Чернев/                               /                                  /

Директор дирекция
“Финанси и бюджет 
и човешки ресурси” : ………….
                         /П. Х. Карагерова/
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