
РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най–

изгодната оферта.  

 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.  
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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.  

 

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.  
 


