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РАЗДЕЛ І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1. В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 

изпълнява доставката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което 

отговаря на условията, посочени в ЗОП, ППЗОП и обявените изисквания на възложителя в 

указанията за участие. 

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

    

5. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта. 

 

6. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица.  

 

7. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от 

следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП, а именно: 

 

 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;  

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

аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава -членка или трета страна;  

 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 кандидатът или участникът е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

 е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите 

за подбор или не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

Участникът декларира посочените обстоятелства като  попълва Образец ЕЕДОП, част 

ІІІ, раздел A и Б. 
 

8. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

 

9. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
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наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. За тази 

цел участникът може да докаже че: 

 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал  

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 

и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

 

10. В случай, че участник  е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, 

тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат доказателства в 

подкрепа на същите. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника 

мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работа на комисията. 

 

11. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 

 

12. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

обединението ще участва във възлагането на поръчката. 

 

13. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който 

да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 -правата и задълженията на участниците в обединението; 

 -разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 -дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

14. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и 

посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена 

поръчка. 

 

15. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ 

към момента на възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му 

за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка.  
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16. Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е обединение от 

физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от 

посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване. 

 

17. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

 

18. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 

на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

 

19. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

 

20. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;  

 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

 

21. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на горните условия, заедно с копие на 

договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното 

сключване. 

 

22. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние и техническите способности. 

 

23. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

 

24. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от горните условия.  
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Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и 

третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние.  

  

 Други основания за отстраняване 

 

25. От процедурата се отстранява: 

 Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия за поръчката;  

 Участник, който е променил/изтрил приложените към документацията образци.  

 Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП 

 Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.  

 Участникът декларира посочените обстоятелства като  попълва Образец 

ЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г.  Участникът декларира вярното, от следните две 

обстоятелства: 

-      Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 

налице изключение по чл. 4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

-      Не е дружество, регистрирано, в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

РАЗДEЛ ІІ. KРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР  

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки с предмет, сходен с 

предмета на поръчката, като в тригодишен предходен период, считано от крайния срок за 

подаване на офертата назад, трябва да има изпълнена минимум 1 (една) доставка, която е 

сходна с предмета на обществената поръчка. 

* Под дейност,  сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на гориво на 

място. 

Доказване: За доказване на съответствието с посочения критерий, участникът попълва 

поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерий за 

подбор“ на ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП – списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършените доставки (референции, публични регистри, удостоверения, препоръки и др. по 

преценка на участника), които участника, определен за изпълнител представя преди 

сключване на договор за обществена поръчка. При подаване на офертата участниците 

попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.  

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 /едно/ специализирано транспортно 

средство (автоцистерна), отговарящо на изискванията на Наредба № 40/14.01.2004 г. за 

условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и да бъде 

оборудвано с измервателни уреди,  снабдено с устройства за автоматично отчитане на 

горивото, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН). 
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Доказване: За доказване на съответствието с посочения критерий, участникът попълва 

т.9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерий за подбор“ 

на ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП – 

декларация за техническото оборудване /МПС/, което ще бъде използвано за изпълнение на 

поръчката. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в 

ЕЕДОП, а определеният за изпълнител представя декларацията преди сключването на договор 

за обществена поръчка. 

    *На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко 

време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

   *Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, представя преди 

сключване на договора актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

*Приложение на критерий за подбор спрямо подизпълнител и обединение, което не е 

юридическо лице: При участие на обединение, спазването на изискванията за подбор се доказва от 

обединението участник, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнител. 

Спазването на изискванията за подбор се доказва от подизпълнителя, съобразно вида и дела на 

неговото участие.  

*Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални 

способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по 

смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 

*УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП  

 

  ЕЕДОП е неразделна част от офертата и се подава като приложение към нея, в 

оригинал. Индивидуалните участници изготвят и подават един ЕЕДОП, подписан от лицата, 

които представляват участника. 

 Когато е налице необходимост от защита на техните лични данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно посочените 

изисквания се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

 Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще ползва 

капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с технически 

способности и професионална компетентност, посочени от възложителя, представя попълнен 

отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. По отношение на тези трети лица не следва да 

са налице основания за отстраняване от процедурата.  

Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще ползва 

капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки 

подизпълнител. 

      В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочва и името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

В ЕЕДОП се посочват националните бази данни, в които се съдържа информация за  

декларираните от участника обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 

информация. Когато участниците са обединения, които не са юридически лица, ЕЕДОП се 

представя от обединението и от всеки от участниците в обединението.  
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РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА.  

 

1. Предмет на поръчката: „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 

2018г. – 2019г.“, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“.  

Съгласно Комбинираната номенклатура на течните горива, кода на горивото за 

отопление следва да е: КН: 27101943.  

 

2. Прогнозно количество – до 35 000 литра.  

 

3. Срок за изпълнение на поръчката:  

3.1. срокът за изпълнение на доставките е до 3 /три/ календарни дни след получаване на заявка 

от възложителя. Заявката се подава по избор на възложителя по факс, телефон или на 

електронна поща.  

3.2. срокът за изпълнение на договора e 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписване на договора.  

 

4. Място за изпълнение на поръчката: доставките ще се предоставят на следния адрес на 

Възложителя: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 100, База 2, кв. Аспарухово,  м-ст „Вилите“. 

 

5. Изисквания за качество: Течното гориво трябва да отговаря на следните изисквания за 

качество: 

Газьол за промишлени и комунални цели, съгласно Приложение 5 към чл. 6, т. 5 от Наредбата 

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

(Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 

Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. 

ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 

Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., 

изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.) 

Газьоли за промишлени и комунални цели 

Показатели 

Единици  

за 

измерване Норми 

Методи за 

 изпитване 

1 2 3 4 

Фракционен състав     

БДС EN ISO 

3405(3) 

- 10 % дестилират при температура °С не по-ниска от 180   

- 75 % дестилират при температура °С не по-висока от 360   

Кинематичен вискозитет при 40°С  mm2/s 2,0 - 7,0 

БДС EN ISO 

3104 

Температура на замръзване °С 

не по-висока от минус 

10 БДС 1751 

- зимен период (1 октомври - 15 март)       

Пламна температура в затворен тигел  °С не по-ниска от 60 

БДС EN ISO 

2719 

Сяра % (m/m) не повече от 0,1 

БДС EN ISO 

8754 

Вода  % не повече от 0,05 БДС ISO 3733 

Коксов остатък  % не повече от 0,15 БДС ISO 6615 
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      БДС ISO 10370 

Механични примеси % не повече от 0,1 СТ на СИВ 2876 

      БДС EN 12662 

Специфична топлина на изгаряне 

(долна) MJ/kg не по-ниска от 41,868 СТ на СИВ 3965  

      ISO 1928 

Пепел % не повече от 0,02 

БДС EN ISO 

6245 

или еквивалент  

 

6. Изисквания към изпълнителя: 

 

6.1. Доставката на течните горива следва да се извършва с автоцистерни. Автоцистерните 

следва да са сертифицирани  и да отговарят на изискванията на изискванията на Наредба № 

40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, 

снабдени с устройства за автоматично отчитане на горивото, замерени и пломбирани от 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

6.2. За всяка доставка се представят следните документи: 

            -  нареждане за експедиция на готовата продукция; 

            -  декларация за съответствие по чл.10 от Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;  

- акцизен данъчен документ; 

- товарителница; 

- приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ доставеното количество 

гориво в съответния обект, изчислено при 15°С, съгласно Закона за акцизите и 

данъчните складове. 

 - справка за последната актуална публикувана цена на интернет сайта на Европейската 

комисия (http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm) за 1000 л от съответното 

гориво – газьол за отопление, с включени мита и данъци, валидна към момента на заявка от 

възложителя. 

           -  фактура и други документи придружаващи товара. 

 

РАЗДЕЛ IV.  УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ   НА  ОФЕРТАTA. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка  участникът подготвя 

и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя. Не 

се допуска представянето на варианти в офертата. Офертата задължително трябва да включва 

всички изискуеми документи за участие в процедурата. 

 2. Всеки участник има право да представи само една оферта.  

 3.Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участника. Документите, за участие, които обективират лично изявление на конкретно лице, 

представляващо участника, не могат да бъдат подписвани от пълномощник.   

 4. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. Участниците нямат право да трият или променят 

приложените към документацията образци. Ако офертата не е представена по 

приложените образци Възложителят има право да отстрани участника. 
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 5. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 

100, ет. 3, к-т 32 - деловодство, преди датата и часа, посочени в обявата като краен срок за 

подаване на офертите. 

 6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. 

 7. Оферта, получена от Възложителя след посочения срок, се връща неотворена на 

участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 

 8. Офертата се представя в запечатана непрозрачена опаковка от участника лично или 

от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или чрез куриерска служба. Не се приема оферта, която е представена в прозрачна, 

незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на 

участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 

 9. Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на 

поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.  

 10. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно 

физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или 

юридически лица, офертата се представя на  български език, а останалите изискуеми 

документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. 

 11. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи 

като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието 

на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на 

представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива документи 

могат да бъдат представени и в оригинал. В случаите, в които участникът е обединение, което 

не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от 

участниците в обединението.  

 12. Съдържащите се в настоящата документация образци на ЕЕДОП, техническо и 

ценово предложение са задължителни за участниците.  

13. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок  

за подаване на оферти, определен в обявата. 

14. Възложителят публикува документацията за участие на своя профил на купувача на 

интернет адрес: http://www.varnaoncology.org, откъдето документацията е достъпна 

безплатно и неограничено в електронен вид.  
15. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните начини: 

 лично – срещу подпис; 

 по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

 чрез куриерска служба; 

 по факс; 

 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  

 чрез комбинация от тези средства. 

 

 

http://www.varnaoncology.org/
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РАЗДЕЛ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (ОФЕРТАТА) НА 

УЧАСТНИКА 

 

 В непрозрачната опаковка трябва да се съдържат следните документи:  

 

1. Заявление за участие съдържащо опис на представените докумнети – по образец 1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по образец 2; 

3. Оферта, която следва да съдържа:  

3.1. Техническо предложение – по образец 3.  

Към техническото предложение се прилагат: 
а) документ за упълномощаване (пълномощно в оригинал или нотариално заверено), 

когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника; 

3.2. Ценово предложение – по образец 4;  

  

 

 Техническото предложение /Предложението за изпълнение/ и ценовото 

предложение се подписват само от лица, които имат право да представляват 

участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции.  

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

1. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители. 

1.2. Офертите се отварят в часа и датата, посочени в Обявата за обществената поръчка 

в Заседателната зала на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД, на адрес: гр. Варна, бул.: 

„Цар Освободител“ 100, ет. 3, кабинет 33. При промяна на датата и часа на отваряне на 

офертите участниците се уведомяват писмено. 

1.3. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответното пълномощно. 

1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие. 

 

2. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

2.1. След получаване на офертите и списъка с участниците, членовете на комисията за 

провеждане на процедурата подават декларации за обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

2.2. Комисията отваря по реда на постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

обявява ценовите предложения. 

2.3. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва съобразно 

определения от възложителя критерий за оценка на офертите. 

 

РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най–

изгодната оферта.  
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 Икономически най–изгодната оферта се определя въз основа на определения критерий 

– „най–ниска цена“. 

 Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти, сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, като 

съпоставя предложената от участника доставна цена за 1000 литра газьол за промишлени и 

комунални цели с включени транспортни и всички други разходи до мястото на 

доставка, с включена търговска отстъпка или надценка, без ДДС, т.е. по колона 6 на 

Приложение 2, Образец № 4, до 2 /втори/ знак след десетичната запетая. 
 На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена. 

Крайната цена за извършване на оценяването и класирането се формира като от цената за 

1000 л. гориво – газьол за отопление с включени данъци и такси, която е последна 

публикувана на интернет сайта на Европейската комисия 

(http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm) преди публикуване на обявата 

за настоящата обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки към 

Агенцията по обществени поръчки, се извади отстъпката или добави надценка, която 

участникът предлага.  

Указания за попълване на Образеца за Предлагана цена – Приложение № 4: 

1. Участниците вземат предвид последната публикувана на интернет сайта на 

Европейската комисия (http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm) 

цена за 1000 л. гориво – газьол за отопление с включени данъци и такси, преди 

публикуване на обявата за настоящата обществена поръчка в Регистъра на 

обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки.  

Обявата за настоящата обществена поръчка е публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на 03.04.2018г. Последният публикуван бюлетин на сайта 

на ЕК преди публикуване на обявата е от 26.03.2018г. Цената за 1000 л. гориво – 

газьол за отопление с включени данъци и такси, която е последна публикувана на 

интернет сайта на Европейската комисия 

(http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm) преди публикуване на 

обявата за настоящата обществена поръчка в Регистъра на обществените 

поръчки е 1 782.00 лв.  

2. Участниците посочват оферираната от тях: 

-  отстъпка, изразена в процент (%) – тази отстъпка ще е постоянна и валидна за 

целия срок на договора и с нея ще се определят крайните единични цени за 

всяка отделна доставка – в зависимост от последната (преди всяка заявка) 

публикувана на горепосочения сайт цена за 1000 л. гориво – газьол за отопление с 

включени данъци и такси.  

- надценка, изразена в процент (%) – тази надценка ще е постоянна и валидна за 

целия срок на договора и с нея ще се определят крайните единични цени за 

всяка отделна доставка – в зависимост от последната (преди всяка заявка) 

публикувана на горепосочения сайт цена за 1000 л. гориво – газьол за отопление с 

включени данъци и такси.  

3. С прилагане на оферираната отстъпка/надценка по т. 2 към цената по т. 1, 

участниците формират крайна цена, която е валидна за  извършване на оценяването и 

класирането.  

 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
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В случай че, предлаганите цени на две или повече оферти са равни, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 

Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила: 

 Тегленето на жребий се извършва от назначената от възложителя комисия на дата, 

място и в час, за които участниците, класирани на първо място с еднаква оценка, ще 

бъдат писмено уведомени. 

 При тегленето могат да присъстват представители на участниците, получили еднаква 

обща оценка и класирани на първо място. Представители могат да бъдат лица, изрично 

упълномощени от лицето, представляващо участника. Лицата представят пълномощно 

в оригинал или нотариално заверено копие.  

 Комисията подготвя билети с имената на участниците, класирани на първо място с 

еднаква оценка. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са 

се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) 

минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, комисията 

пристъпва към тегленето на жребия.  

 Тегленето се извършва чрез избор от комисията на един от билетите, съдържащи 

наименованието на участниците, класирани на първо място. Изтегленият участник се 

предлага от комисията за изпълнител на обществената поръчка. 

 Резултатите от жребия се отразяват в протокола, който се предоставя на възложителя 

за утвърждаване заедно с цялата документация.  

 

 

 

РАЗДЕЛ VІII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

 1. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, 

оценяването и класиране на офертите като им изпраща утвърдения от него протокол от работа 

на комисията.  

 2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо място 

и определен за изпълнител на обществената поръчка. 

 3. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник.  

 4. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи:  

а) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на участника;  

в) актуални документи за съответствие с критериите за подбор 

 

*Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

*Преди сключването на договор, по служебен път от възложителя се набавят следните 

документи: 

 удостоверение за наличието или липсата на задължения от НАП; 

 удостоверение от общината по седалище на Възложителя; 

 удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър 
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         2. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.  

2.1. Обществената поръчка се финансира със средства на лечебното заведение. 

2.2. Срок на плащане: Заплащането на доставките ще се извършва при условията на 

отложено плащане – до 60 (шестдесет) дни от представяне на фактура – оригинал и приемо – 

предавателен протокол, подписан от изпълнителя и възложителя. 
2.3. Начин на плащане: Плащанията по сключеният договор, се извършват по банков 

път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка. 

 


