
1 

 

 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 

 

Утвърдил, 

Кмет на Община Елена 

инж. Дилян Стефанов Млъзев 

за кмет на община Елена - зам.кмет ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Съгласно Заповед № РД.02.05-735/05.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка на газьол за отопление,  предназначен за отопление, за посрещане на нуждите 
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РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ: 

1. Възложител:          

Възложител на настоящата обществена поръчка, по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за 

обществените поръчки, е кметът на Община Елена - инж. Дилян Стефанов Млъзев. 

Адрес на Община Елена: гр. Елена, п.к. 5070, ул. „Иларион Макариополски“ № 24,  

Тел.: 06151 6132, факс: 06151 6510, 

Е-mail: obshtina @elena.bg,  

Интернет адрес: http://elena.acstre.com/, 

Профил на купувача: http://zop.elena.bg/?p=1300 

2. Обект, предмет и описание на обществената поръчка. 

2.1. Обект на обществената поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

             

2.2. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на газьол за отопление,  

предназначен за отопление, за посрещане на нуждите на организации на бюджетна 

издръжка на територията на община Елена, без второстепенните разпоредители с 

делегиран бюджет в системата на образованието“ 

 

2.3. Описание на предмета:  

„Доставка на газьол за отопление,  предназначен за отопление, за посрещане на нуждите 

на организации на бюджетна издръжка на територията на община Елена, без второстепенните 

разпоредители с делегиран бюджет в системата на образованието“ 

Доставка на гориво за отопление - до 40 000 л /+ - 25%/, газьол за промишлени и 

комунални цели на организации и лица на бюджетна издръжка през отоплителен сезон 

2016/2017 години.  

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си изпълнение на периодични 

доставки чрез специализиран транспорт /автомобилни цистерни/ на гориво /газьол/, за 

отопление. 

Минимално предварително заявено количество за доставка - Възложителят заявява за 

еднократна доставка не по-малко от 8 000 (осем хиляди) литра. 

 

Посоченото количество гориво е прогнозно и не поражда задължение за Възложителя да го 

поръчва в пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на 

доставката в зависимост от неговите нужди.  

 

3. Цена, финансиране и схема на плащане на поръчката:  

3.1. Общата прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 60 000,00 лв. 

(шестдесет хиляди) без включен ДДС. 

 

3.2. Финансиране: 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира от бюджета на община Елена. 

mailto:obshtina_elena@elena.bg
http://elena.acstre.com/
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3.3. Схема на плащане: 

Срок за заплащане на цената: До 30 (тридесет) календарни дни от датата на доставка, въз 

основа на издадена фактура за доставените количества. 

 

Начин на плащане: По банков път, след представяне на надлежно оформен комплект 

документи от страна на Изпълнителя: данъчна фактура в оригинал; екземпляр на двустранно 

подписан приемо-предавателен протокол между представители на Възложителя и Изпълнителя 

с указано точно количество за всяка отделна доставка; декларация за съответствие на качеството 

на доставеното гориво съгласно изискванията на „Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива, реда и начина на техния контрол. 

 

4. Срок, начин и място за изпълнение на поръчката. 

 

4.1. Срок за изпълнение на поръчката: Доставките на горивото ще се извършват от датата 

на сключване на договора до 30.09.2017 г. 

4.2. Начин на изпълнение на поръчката: По представени от Възложителя или 

упълномощени от него лица заявки за доставка, Изпълнителя доставя със собствен 

специализиран транспорт /автомобилни цистерни/, заявените количества гориво. 

Опаковката /маркировка/, нормата на товарене и начина на установяване /измерване/ на 

количеството доставено гориво са съответно чрез наливно гориво в цистерни, снабдени с 

измервателни уреди. 

4.3. Място на изпълнение на поръчката: франко общинските обекти на територията на 

община Елена, както следва: 

1. Община Елена, ул. ”Ил. Макариополски” № 24, гр. Елена; 

2. Детска ясла - гр. Елена, ул. „Иван Момчилов” № 52, гр. Елена; 

3. ДЦДУ /Дневен център за деца с увреждания/ гр. Елена, ул. „Х. Ю. Брадата” № 69, гр. 

Елена. 

5. Срок на доставка: Доставката ще се извършва на малки партиди, по предварителна 

заявка, франко посочен обект от общината.  

Доставките на гориво ще се извършват през целия период на действие на сключения 

договор за изпълнение на поръчката по писмена заявка на Възложителя. 

Доставката на конкретна заявка ще се извършва в работно време, в срок не по-голям от 48 

часа от подаване на заявката от страна на Възложителя.  

 

6. Достъп до документацията на обществената поръчка. Условия и ред за получаване 

на разяснения по документацията:  

6.1. Достъп до документацията на обществената поръчка: 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията към обявата 

за събиране на оферти на следния Интернет адрес: http://zop.elena.bg/?p=1300, в раздел „Профил 

на купувача“.  

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет адрес.  
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Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

6.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие: 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 3 

/три/ дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува най-

късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения. 

 

7. Гаранция за изпълнение: Възложителят не предвижда гаранция за изпълнение на 

договора. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Право на участие: 

Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

услуги/доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

На основание чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) Възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да 

представи копие от 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; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 

 уговаряне на солидарна отговорност. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, 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. 

 

Всеки един от участниците следва да отговаря на следните условия: 

1. Да не 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; 

2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. няма 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 кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 
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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; 

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

5. да не е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

 

Основанията по т. 1 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

 

Точка 3 не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година. 

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на управителни и 

надзорни органи на участника са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 
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8. в случаите по подт.  1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; Когато лицето има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България, съответно 

територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, 

т. 15 ЗОП. 

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 

2. Критерии за подбор:  

2.1. Технически и професионални способности: 

2.1.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката /минимум три/ през последните 3 години, считано от 

датата посочена като краен срок за получаване на оферти. 

*** Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се 

разбира дейности по доставка на горива на място. 

Доказване:  

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерий за 

подбор чрез представяне на Списък на доставките, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите 

(Образец № 7 от настоящата документация), заедно с доказателство за извършената услуга 

по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

              2.1.2. Участникът следва да докаже, че разполага с подходящи технически 

средства за осъществяване доставката на горивата на посочено от Възложителя място. 

Участникът трябва да разполага минимум с 1 /една/ автоцистерна за доставка и развоз, която да 

отговаря на условията за превоз на такива товари и да бъде оборудвана с измервателни уреди, 

одобрени и контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и да притежава 

документ от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието и с изискванията на 

ADR (европейска спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата). 

Измервателните уреди да са с възможност за отчитане на малки количества гориво. 

автоцистерни 

За доказване на горното изискване участниците представят декларация за 

техническото оборудване, което ще бъдe използвано за изпълнение на поръчката (образец 

свободен текст ). 

При участие на обединения, които не са юридически лица, 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 
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или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

3. Използване капацитета на трети лица. Подизпълнители: Правилата за използване 

капацитета на трети лица и/или подизпълнители се прилагат по отношение на всеки един 

участник. 

3.1. Използване капацитета на трети лица:  

Участниците, подали оферти, в това число и участници - обединения от физически и/или 

юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от Възложителя. По 

отношение на критериите, вързани с професионална компетентност участниците могат да се 

позоват на капацитета на трети лица САМО ако лицата, с чието образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнението на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

Когато участник 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, на основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП, трябва да отговорят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за 

тях не са налице основанията за отстраняване от поръчката. Ако посоченото от участника лице 

не отговаря на изискванията на чл. 65, ал. 4 от ЗОП, възложителят ще изиска от участника да го 

замени с лице, което отговаря на поставените от изисквания.   

Във връзка с гореизложеното третите лица следва да подпишат съответната 

декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП (по образец на 

възложителя).  

 

3.2. Подизпълнители: 

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва 

да посочи лицето/-та - подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще им бъде 

възложен. В този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителя/-ите задължения. За целта към офертата си участник, който е декларирал, че ще 

ползва подизпълнител следва да представи декларация (в свободен текст) от 

подизпълнителите за ангажираност в изпълнението на съответния дял от поръчката. 

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 основанията за отстраняване 

от поръчката. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията, 

посочени в настоящата документация.  

Във връзка с горното лицата, посочени за подизпълнители следва да подпишат 

съответната декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП (по 

образец на възложителя). 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  
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Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

В настоящата поръчка не са налице условия за прилагане на чл. 66, ал. 4 от ЗОП, тъй като 

няма такива части от поръчката, които да могат да бъдат предадени като отделен обект на 

Възложителя. В тази връзка - в настоящата поръчка не се прилагат правила, относно директни 

разплащания с подизпълнители. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  

1. Изисквания към документите: 

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 

1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни 

функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да 

се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива функции. 

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български 

език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да 

бъдат придружени с превод на български език. 

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 

лицето, упълномощено от участника да го представлява. 

1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и 

печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“. 

1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 

 

2. Изисквания за изготвяне на офертата: 

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 6 /шест/ месеца, 

считано от крайния срок за получаване на оферти.  

2.2. Офертата за участие в поръчката следва да бъде изготвена на български език и 

подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. 

2.3. Техническото и Ценовото предложения се представят в съответствие с приложените 

към документацията образци.  

 

3. Съдържание на офертите:  

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.  

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документи.  
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Офертата на участник, включва документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в 

отделен запечатан плик. 

 

Съдържание на офертата в запечатаната непрозрачна опаковка: 

1. Представяне на участника (по образец № 1); 

2. Опис на представените документи (по образец № 2); 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (образец № 3) - подписва се от лицата, 

които представляват участника; 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (образец № 4) - подписва се от лицето, което 

представлява участника; когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията 

се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.   

5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

6. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 

7. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката (по образец № 7), 

заедно с доказателство за извършената услуга по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП; 

8. Техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя; 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) Декларация за срока на валидност на офертата; 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо; 

е) Декларация за техническото оборудване - броя и вида на автоцистерните за зареждане с 

гориво (свободен текст), с които разполага участника. За всяка автоцистерна се прилага: 

1. Валидно удостоверение (сертификат) за одобрение на пътни превозни средства 

превозващи определени опасни товари съгласно изискванията на Европейската 

спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR); 

2. Документ от Българския институт по метрология за одобрение на измервателната 

система/разходомера на автоцистерната. 

ж) Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от 

предмета на поръчката. 

10. Предлагана цена, съдържаща се в ценовото предложението на участника. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за 

участие в поръчката, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова 

сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при 

не класиране. 
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РАЗДЕЛ ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от възложителя. 

Възложителят няма да приема за участие в поръчката и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са 

представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. 

 

РАЗДЕЛ V. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ  И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: 

1. Разглеждане на офертите: 

Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят 

получените оферти. За лицата се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.   

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците.  

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.  

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

 по-ниска предложена цена; 

 по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест; 

 по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред, съобразно тяхната тежест. 

 

2. Отстраняване от участие в поръчката: 

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката: 

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявата за събиране на оферти или в документацията към обявата; 

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 
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б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП; 

2.3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не 

е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП; 

2.4. участници, които са свързани лица. 

 

3. Прекратяване възлагането на обществената поръчка: 

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което 

посочва и мотивите за прекратяването.  

 

4. Определяне на изпълнител:  

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от поръчката, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 

от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-

дневен срок от датата за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка със следващия класиран 

участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.  

В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, изменение на договор е допустимо, при условие 

че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП. 

 

5.  Допълнителна информация: 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд - Участниците могат да получат необходимата 

информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 

доставките, предмет на поръчката, както следва: 

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

- интернет адрес: http://www.nap.bg/. 

5.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

http://www.nap.bg/
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- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

- Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/. 

5.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

- Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg; 

- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 44. 

 

http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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РАЗДЕЛ VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

„Най-ниска цена“ 

 

Офертите се класират по предложената цена в лв. за 1000 литра гориво без ДДС, 

формирана от цената на официално обявените и действащи цени на Лукойл Нефтохим Бургас 

АД, валидна за деня предхождащ датата обявена като краен срок за получаване на офертите за 

газьол за промишлени и комунални цели с включена транспортна такса - графа данъчна основа с 

приложена отстъпка съответно надценка /съгласно предложението на участника/ в лв. за 1000 

литра гориво без ДДС, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска цена в 

лв. за 1000 литра гориво без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


