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„Доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни
инсталации със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Чл.1. (1) Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на газьол
(маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0,1%
за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2015г.
– 2016г.“
(2) Количество (мерна единица) - 30 000 (тридесет хиляди) литра. Количеството е
ориентировъчно и възложителят не се задължава да го закупи в пълен размер.
(3) Общата прогнозна стойност на поръчката е до 66 000,00 лв. без ДДС. Средствата ще се
предоставят от бюджета на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД за 2015г. - 2016г.
(4) Заплащането на всяка отделна заявка ще се извършва – до 60 (шестдесет) дни след
изпълнение на доставката франко сградата на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД и
представяне на фактура, по банков път в лева по сметка на Изпълнителя.
Чл. 2 Мястото на изпълнение е болничния стационар на “СБАЛОЗ д-р Марко Марков – Варна”
ЕООД.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Качеството да отговаря на разпоредбите на Наредбата за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Продавачът за
всяка доставка да представя декларация за съответствие на качеството на течните горива.
2. Качеството на маркирания газьол за отопление се удостоверява/гарантира с:
декларация за съответствие на качеството на течните горива, съгласно изискванията на
чл.10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, както и копия на документи, доказващи, че маркираният газьол
за отопление е преминал през митническия контрол и е освободен за потребление.
3. Начин на установяване на количеството: Доставките да се извършват с
автоцистерни, сертифицирани и отговарящи на изискванията на Закона за акцизите
и данъчните складове за превоз на маркирани енергийни продукти и отговарящи 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. Същите да бъдат снабдени с маркуч с необходимата дължина,
позволяващ извършването на зареждането.
Всяка доставка да е в размер до 2 000 (две хиляди) литра. Дебитът на изходящата
изливна помпа на нафтовоза да е не повече от 250 (двеста и петдесет) литра на минута.
Всяка доставка трябва да бъде придружена със следните документи: Товарителница,
Експедиционна бележка, Акцизен данъчен документ, Документ за удостоверяване на
предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставката, Декларация
за съответствие на качеството на течните горива, Сертификат от анализ, Приемо –
предавателен протокол, Протокол за маркиране, фактура и други документи придружаващи
товара.
4. Срок на предаване на стоката: Доставките ще бъдат периодични въз основа на
заявки, подадени от възложителя.
3

5. Начин на определяне на цената. Цената на всяка конкретна доставка се определя на
база цената на газьол за отопление (маркиран) на производителя в Р. България ”Лукойл
Нефтохим Бургас” АД, за директна реализация без ДДС на хиляда литра към датата на
съответната доставка и надценка (в лева), съгласно ценовото предложение за 1 (един) литър
гориво без ДДС. Размерът на надценката се запазва постоянен през целия срок на договора.
Базовата цена на газьола - за отопление (маркиран) на производителя в Р. България
”Лукойл Нефтохим Бургас” АД към датата на конкретната доставка, се удостоверява с
официален бюлетин – ценоразпис на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
6. Разходите за подготовката на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
7. Документацията за участие е безплатна и е достъпна на сайта (интернет
страницата) на Възложителя – www.varnaoncology.info, www.varnaoncology.org, в раздел
„Профил на купувача“, от момента на публикуване на Публичната покана на Портала за
обществени поръчки и Профила на купувача.
8. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи
съгласно изискванията на чл. 101е, ал.2 от ЗОП.
Чл.3. Срокът за изпълнение на доставките е 12 месеца считано от датата на сключване на
договора или до достигане на сумата от 66 000 лева без ДДС.
Чл.4. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права.
Чл.5. (1) Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект
офертни документи, като към тях трябва да бъде приложен и оптичен носител - CD или DVD
с ценовото предложение на участника.
(2) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на “СБАЛОЗ др Марко Марков – Варна” ЕООД, бул.”Цар Освободител" № 100, ет. 3, к-т 32.
(3) Крайният срок за внасяне на офертните документи е – 13:00 часа на 15.10.2015год.
Чл.6. (1) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
РАЗДЕЛ III. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл.7. КОМПЛЕКТЪТ ОФЕРТНИ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал,
по Образец № 1).
В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по
преценка на участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се
предвиждат.
Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва
последователността на изброяването им в списъка.
2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2)
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (оригинал, по Образец № 3).
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4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато участникът ще ползва
подизпълнител (оригинал, по Образец № 4)
5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има
право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
6. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (оригинал, по Образец № 5) на доставките, които са
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка се посочват стойностите,
начална и крайна дата на изпълнение на доставката, предмета и получателите на доставките.
Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени доставки.
Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат:
- удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. Удостоверението
следва да съдържа информация за стойността и датата на доставката/доставките, чието
извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал или четливо
заверено на всяка страница копие;
или
- чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена
в списъка доставка. При посочване на регистъра в АОП, следва да се посочва и ID на
документа.
7. Декларация-списък на транспортните средства автоцистерни – собствени или наети, с
които участникът разполага за срока на договора, придружени от копия на регистрационните
им талони. В случай че транспортните средства не са собствени, се прилага и копие на
договор за наем, който да удостоверява, че те са на разположение за срока на договора –
оригинал, свободен текст.
8. Копие на документ, удостоверяващ че автоцистерните са сертифицирани и отговарящи на
изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове за превоз на маркирани енергийни
продукти и отговарящи 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 – копие, заверено от участника.
9. Техническо предложение (оригинал, по Образец № 7)
10. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в приложимите случаи
(оригинал, по Образец № 8)
11. Ценово предложение (оригинал, по Образец № 9)
Забележка: Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
Не се изисква съдържащите се в плика документи да бъдат допълнително разпределени
в други запечатани пликове.
Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата трябва да бъде надписан
както следва:
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Адрес на получателя:
гр. Варна
бул. „Цар Освободител” № 100
„СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна” ЕООД
Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на
газьол (маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра
до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД през отоплителен сезон
2015г. – 2016г.“
В долния ляв ъгъл на плика, следва да бъде посочено наименованието на участника, пълен и
точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Забележка: Всички документи, представени от участника на чужд език следва да бъдат
придружени с превод на български език.
Чл. 8. Критерият за оценка на предложенията е „най-ниска цена“. Предлаганата
от участниците цена трябва да бъде в български лева без ДДС. В нея трябва да са включени
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в съответствие с
изискванията в Техническата спецификация и условията на договора.
Забележка: Ценовото предложение задължително се представя на хартиен и електронен
носител, като файлът на електронния носител не трябва да бъде в PDF формат.
Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и
електронния носител и при различие между тях за вярна се приема информацията на
хартия. Отговорността за разликите се носи от участника.
Участник, чиято ценова оферта надвишава обявената обща прогнозна стойност
(до 66 000,00 лв. без ДДС), ще бъде отстранен от по нататъшно участие.
Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, на първо
място се класира участникът, изтеглен чрез жребий между съответните участници с еднакви
ценови предложения.
Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила:
Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като
датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски
цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия
имат и лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене
на жребия чрез съобщение, публикувано на Профила на купувача на възложителя.
Уведомените участници с еднакви най-ниски цени имат право да участват при
тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице.
Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало
офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или
нотариално заверено копие.
Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви найниски цени. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили
представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.
Тегленето се извършва чрез избор от членовете на комисията на един от билетите.
Участникът, чието име е в изтегления билет се класира на първо място.
Чл.9. Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се извършват в
съответствие с правилата и изискванията, отразени в Глава VIII „а“ от ЗОП.
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Чл.10. При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и
разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
Чл.11. Участниците, класирани от възложителя на първо място, сключват договор при
условията и реда на чл.101 „e“ от ЗОП.
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ДОГОВОР
№………………../………………2015 г.
за доставка на „Доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни
инсталации със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков –
Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2015г. – 2016г.“

Днес, ............2015 година в гр. Варна, на основание чл. 101е от ЗОП и в резултат на
проведена процедура чрез Публична покана …………………… в АОП и Протокол
№……… на Комисия, назначена със Заповед № …….. / ….2015 г. на Управителя на
«СБАЛОЗ Д-Р М. А. МАРКОВ- ВАРНА“ ЕООД, се сключи договор за „Доставка на газьол
/маркиран/ за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0.1% за
нуждите на «Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р
Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2015-2016 г.” между:
І. “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р
Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
бул. „Цар Освободител“ №100, ЕИК 000090154, представлявана от Проф. д-р Георги
Леонидов Кобаков – Управител, и Димитрия Григорова- гл. счетоводител, наричана подолу в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и
ІІ.
.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................., наричан по-долу в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, които се
споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
чл.1. /1/Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу заплащане да достави на
части след заявка от Възложителя през отоплителния сезон 2015-2016 година за нуждите на
“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко
Антонов Марков-Варна“ ЕООД, газьол /маркиран/ за комунално-битови горивни
инсталации със съдържание на сяра до 0.1%.
/2/Качеството на доставяния газьол да отговаря на разпоредбите на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
/3/Доставките да се извършват с автоцистерни, сертифицирани
и отговарящи на
изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове за превоз на маркирани
енергийни продукти и отговарящи 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. Същите да бъдат снабдени с маркуч с
необходимата дължина, позволяващ извършването на зареждането.
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/4/ Всяка доставка да е в размер до 2000 (две хиляди) литра. Дебитът на изходящата изливна
помпа на нафтовоза да е не повече от 250 (двеста и петдесет) литра на минута.
/5/ При всяка конкретна доставка, се съставя и подписва предавателно-приемателен
протокол.
ІІ. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
чл.2. /1/ Цената на извършваната доставка – предмет на настоящия договор, франко склада
на Възложителя, се определя на база цената на газьол за отопление (маркиран) на
производителя в Р. България ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД, за директна реализация без
ДДС на един литър към датата на съответната доставка и надценка/отстъпка (в лева),
съгласно ценовото предложение. Размерът на надценката/отстъпката се запазва постоянен
през целия срок на договора.
Базовата цена на газьола - за отопление (маркиран) на производителя в Р. България
”Лукойл Нефтохим Бургас” АД към датата на конкретната доставка, се удостоверява с
официален бюлетин – ценоразпис на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД.
/2/ Ценовото предложение и начина на формирането на цената са неразделна част от
договора.
/3/ Прехвърлянето на собствеността на горивото става в момента на приемането му в
складовата база на Възложителя.
/4/ Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 60 (шестдесет)
дни считано от датата на издаване на фактура от изпълнителя и приемо-предавателен
протокол.
/5/ Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова
сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНКА: ...............................
чл.3. Транспортът се осигурява организирано от Изпълнителя, за негова сметка,
Възложителят не заплаща транспортни разходи.

като

чл.4. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването на
настоящия договор или до достигане на сумата от 66 000 лв. без ДДС.
чл.5. Изпълнителят доставя в склада на Възложителя съответното гориво в срок до 3 дни
след получаване на заявката му.
чл.6. Възложителят изплаща на Изпълнителя договорената стойност на горивата разсрочено
до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на извършената доставка.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
чл.7. Възложителят има право:
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1.Да контролира количеството и качеството на горивата и сроковете по доставянето им от
Изпълнителя, включително да извършва свои лабораторни анализи и измервания за
количеството и за качеството на всяка партиди гориво.
2. Да изисква от Изпълнителя фактури, товарителници и документи за цената на
производителя на съответното гориво и за търговската му надценка.
3.Своевременно да бъде информиран от Изпълнителя за изпълнението на доставките по
договора.
чл.8. Възложителят се задължава:
1. Да изплаща в договорените срокове договорената сума на Изпълнителя за извършената
доставка чрез банков превод по сметка, посочена от последния.
2. Да осигури съответните условия, отговарящи на изискванията на законовата уредба за
доставка на горива, като посочи и упълномощено лице, което да участва в срочното
приемане на всяка партида гориво.
3. Да дава заявката за доставка своевременно и по подходящ за Изпълнителя начин, който
осигурява добро и качествено изпълнение на договора.
чл.9. Изпълнителят има право:
1. Да изисква от Възложителя създаване на условия и отстраняване на евентуално
възникналите затруднения за изпълнение на настоящия договор, независещи от него.
2. Да получава от Възложителя в договорените срокове договорената сума за извършената
доставка чрез банков превод по сметка, посочена от него.
3. Да бъде информиран от Възложителя за промени в графика и в условията на доставка.
чл.10. Изпълнителят се задължава:
1. Да доставя горивото съобразно договорените срокове, количество и качество, отговарящи
на БДС.
2. Да опазва околната среда и да спазва хигиенно-санитарни изисквания, предвидени в
нормативните актове.
3. Да уведомява Възложителя при възникване на форсмажорни обстоятелства, които могат
да забавят доставката.
4. Да изпълнява качествено дейността си и да не изисква признаване на допълнителните
разходи, направени по негова вина.
ІV. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
чл.11 При неспазване на договореностите по чл. 5 от този договор Изпълнителят дължи на
Възложителя обезщетение в размер на 0,3% (нула цяло и три процента) на ден върху сумата
на заявената доставка.
чл.12 При виновно неизпълнение на клаузите на настоящия договор от страна на
Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет
процента) от договорената сума по съответната доставка.
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чл.13 Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този
случай той дължи обезщетение на Изпълнителя за щетите, възникнали от подписване на
договора.
чл.14 При доказване, че Изпълнителят е действал недобросъвестно или небрежно и в
резултат на това е причинил вреди и щети на Възложителя, или договорът се изпълнява
неточно, Изпълнителят дължи на Възложителя сума съобразно нанесените на последния
щети и вреди, конкретизирана и определена с протокол, съставен от Комисия, включваща
представители и на двете страни по този договор.
чл.15 Възложителят може да развали настоящия договор в случаите, когато Изпълнителят
виновно не изпълнява поетите задължения по този договор, като последният дължи на
първия обезщетение за нанесените щети и вреди, възникнали от датата на подписване на
настоящия договор до прекратяването му.
V. РЕКЛАМАЦИИ
чл.16 Рекламации за качеството и за количеството се предявяват от Възложителя в деня на
получаване на съответната доставка на гориво от Изпълнителя.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
чл. 17 Договорът се прекратява:
1. След изтичане на срока , за който е сключен или до достигане на сумата от 66 000 лв. без
ДДС;
2. По взаимно съгласие на страните преди изтичане на срока по предходната точка;
3. При прекратяване дейността на Изпълнителя или при изпадането му в несъстоятелност;
4. В случаите на чл. 13 или чл. 15, ако Възложителят упражни своето право, визирано в
съответната разпоредба.
VII. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА И СПОРОВЕ
чл. 18 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и се
сключва за срок от една година.
чл. 19 При непостигане на съгласие между страните спорните въпроси се решават от
компетентния български съд съгласно действащото в страната законодателство.
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл. 20 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в
Република България законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
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Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
.............................................
/Проф. д-р Георги Кобаков, д.м.-

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.......................................................
/ ………………………../

Управител на
“СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна” ЕООД
Гл. счетоводител:…………………………
/Димитрия Григорова/
Юрист:………………………………..
/адв. Деяна Стефанова/
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