АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: изх. № РД.02.12-40/ 20.02.2019 г.

Възложител: Кметът на Община Елена
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00619
Адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
Лице за контакт: Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“.
Телефон: 0879 101 448, Факс: 06151 6510.
E-mail: porachki@elena.bg.
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на
община Елена и бюджетните звена към нея”
Кратко описание: Предмета на настоящата обществена поръчка включва доставка на
горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена към
нея.
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и газ пропан бутан за автомобили за
нуждите на Община Елена и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на
територията на град Елена.

Място на извършване: Търговските обект/и (бензиностанции) на територията на град Елена.
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 48 000 лв. (четиридесет и
осем хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
Във възлагането по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП „чрез събиране на оферти с
обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за МПС и друга техника
за нуждите на община Елена и бюджетните звена към нея”.
1. могат да участват всички лица, които отговарят на изискванията на
възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея и на законовите
изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП.
2. Участник във възлагането на обществената поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник във възлагането
на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
4. В случаите по предходната т. 3, ако за доказване на съответствие с
изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на
ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на
поръчката ще има на разположение тези ресурси.

в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
А. Ограничение за участие:
1. Не могат да участват във възлагането участници:
 при които лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП са свързани лица с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 които са сключили договор с лице по чл. 68 или 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
3. Във възлагането на обществената поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането на
една и съща обществена поръчка.
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5. Всеки участник във възлагането на обществената поръчка има право да
представи само една оферта.
Б. Основания за задължително отстраняване:
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а). престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б). престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс;
в). престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
г). престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д). престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е). престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж). престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
з). подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и). участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
й). престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. 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. 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 участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
Забележка:
На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП, основанието по т. 3 за отстраняване не се
прилага, когато 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. В този случай, участникът следва да представи
доказателства чрез представяне на годишен финансов отчет или неговите съставни
части, когато публикуването му се изисква и справка за общия оборот.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
 е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
В. Мерки за доказване на надеждност:
ЗОП дава възможност участникът да не бъде отстранен, ако същият е предприел
мерки за доказване на надеждност като:
 погасил е задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (т. 3 от настоящите
указания), включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени,
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отсрочени или обезпечени;
 платил е или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 изяснил е 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.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
Доказателствата за мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП се
описват в декларация (свободен текст) и се поставят към офертата. Видове
доказателства:
- документ за плащане или споразумение за разсрочване/отсрочване на
задължения;
- документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните
обстоятелства по чл. 56, ал. 1. т. 3 от ЗОП – изяснил е изчерпателно фактите и
обстоятелствата и е изпълнил конкретни предписания.
За новонастъпили обстоятелства се уведомява председателят на комисията за
разглеждане и оценка на офертите или възложителя.
Г. Лица, за които се прилагат основанията за отстраняване:
Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника.
Д. Прилагане на основанията за отстраняване:
1. Към офертата участниците подават декларация (Образец № 4 и Образец № 5) за
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП.
2. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП (Образец № 4) се подписва от всяко от лицата, които представляват участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП (Образец № 5) се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.
3. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
4. Възложителят отстранява от възлагането участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на
възлагането.
5. Отстраняването по т. 4 се прилага и когато участник във възлагането е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване.
6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
 пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е
посочен друг срок;
 три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5,
буква „а” от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е
посочен друг срок.
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7. Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5,
буква „а”, се включват в списък, който има информативен характер.
8. В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури
доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Възложителят не поставя изискване към годността (правоспособността) за упражняване
на професионална дейност на участника и не предвижда представянето на документи.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изискване към
икономическото и финансовото състояние на участника и не предвижда представянето
на документи.

Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности (услуги) с предмет и обем, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на
офертата.
За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 (една)
услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
*Забележка:
Под „доставка с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на настоящата
обществена поръчка” се има предвид доставката на горива за МПС.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане
„най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
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Класирането се извършва въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“.
Участникът предложил най-ниска цена се класира на първо място и се определя за
изпълнител на обществената поръчка.
За целите на оценката в настоящата процедура за „цена” на участника се счита
предложената от него търговска отстъпка в % върху официално обявените цени в
търговските обекти на участника.
На първо място се класира офертата на участника, предложил най-висок процент
отстъпка върху официално обявените цени в търговските му обекти.
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 01.03.2019 г.
Час: 17:30 ч.
Място на получаване на офертите: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ №
24, сграда общинска администрация - Елена, стая 204.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 01/09/2019 г.

Час: 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 05.03.2019 г.

Час: 09:30 ч.

При отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване могат да присъстват
представители на участниците.
Място на отваряне на офертите: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24,
сграда общинска администрация - Елена, стая 211.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация:
Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и
настоящата документация.
Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи – свободен текст;
2. Оферта (Образец № 1) – в образеца се посочва информация относно правноорганизационната форма, под която участниците осъществяват дейността си, както и
списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат;
информация относно използването капацитета на трети лица, подизпълнители;
информация относно възможностите на участника да отговори на критериите за подбор
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на възложителя и др.
3. При участник - обединение, което не е юридическо лице – оригинал или заверено от
участника копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:
- уговорена солидарна отговорност между партньорите за изпълнението на договора за
възлагане на 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.
Към офертата участникът – обединение, което не е юридическо лице, представя и
декларация (Образец № 11), че всички членове на обединението са длъжни да останат в
състава на обединението за целия период на изпълнение на договора за възлагане на
обществена поръчка, сключен в резултат на проведеното възлагане, както и че не се
допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.
4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – когато е приложимо;
5. Техническо предложение (Образец № 2), съдържащо:
а). предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя;
б). декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
в). декларация за срока на валидност на офертата;
г). 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;
6. Ценово предложение (Образец № 3);
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.
7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 4);
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП (Образец № 5);
9. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - когато е приложимо;
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди
подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване
на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в декларация (свободен текст). Като
доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
9.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
9.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
10. Декларация за отсъствие на 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 (Образец № 6);
11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
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(Образец № 7);
12. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 9) – когато е
приложимо.
13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10) – когато е
приложимо. Декларацията се представя като доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
Дата на настоящата обява
Дата: 20.02.2019 г.

Възложител
Трите имена: инж. Дилян Стефанов Млъзев
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
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