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РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на поръчката  

 
1. Предмет на поръчката – ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес: гр.София, район 

„Лозенец”, ул.„Горски пътник“ №23, представлявано от Директора Малинка Петрова, обявява 

процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на газьол 

0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на ЦДГ №166 
“ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23”, по реда 

на чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл.101а от ЗОП.  
 

Стоката е включена в приложението по чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП, CPV 
код: 09134000.  

 
При изпълнение на поръчката кандидатът следва да спазва техническите условия от 

процедурата и действащите национални и международни стандарти за качество.  
  

2. Метод на изпълнение на поръчката: периодична доставка на газьол за нуждите на 

детското заведение. Всяка доставка ще се извършва след предварително подадена заявка, 

утвърдена от директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА”. Доставките на гориво се извършват 

периодично, само в работни дни от седмицата, в еднократно количество не повече от 3 000 
(три хиляди) литра.  
 
3. Обща прогнозна стойност на поръчката: 50 000.00 лв. (петдесет хиляди  лева) без ДДС 

или 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева) с начислено ДДС. Възложителят не се задължава да 

възложи изпълнението на настоящата обществена поръчка в пълния размер на посочената 

прогнозна стойност.  
 
4. Количество:  до 30 000 литра газьол с възможност за корекция на посоченото количество в 

зависимост от сезонно-климатичните условия.  
 

5. Място на доставка на стоката: сградата на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА”, находяща се в 

гр.София, район „Лозенец”,  ул. „Горски пътник” №23. 
 

6. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите:  
- Количествени: в момента на приемането; 
- Рекламации за отклонения в качеството: до два дни след извършената доставка.  
 
7. Изисквания към качеството на доставеното гориво: Горивото трябва да отговаря на 

изискванията за качество съгласно Приложение №5, към чл.6, т.5 от Наредбата за 

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

(приета с ПМС №156 от 15.07.2003 година, обн. ДВ бр.66 от 25 юли 2003 година.). 
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РАЗДЕЛ III : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на 

офертата 
 

1. Всяко физическо или юридическо лице може да проучи тази документация за 

обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – 
неразделна част от нея - документация за участие в процедурата е безплатна и може да 

бъде получена от сайта на детското заведение на адрес: www.cdg166.com 
 
2. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие 

и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта.  
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване 

на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП: 

2.1. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 

участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: име на участника; адрес за 

кореспонденция; телефон и електронен адрес; наименование на поръчката. Всички 

документи се поставят в голям запечатан непрозрачен плик в който се поставят 
административни сведения, техническо предложение и  ценова оферта. 

2.2. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се 

подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от 

изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.  
2.3. При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на 

участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след 

изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във 

входящия регистър. 
 

3. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, като срокът  
започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.  
Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. 

 
4. Място и срок за подаване на предложенията за участие: офертите се приемат в 
сградата на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА”, намираща се на адрес: гр.София, район 

„Лозенец”,  ул.„Горски пътник” №23, всеки работен ден от 11.12.2014 година до 
18.12.2014 година включително /от 10:00ч. до 16:00ч./.  

 
5. Дата и място на разглеждане на офертите: постъпилите оферти ще бъдат отворени в 

10:00 часа на 19.12.2014 година в сградата на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА”, находяща се 

на адрес: гр.София, район „Лозенец”, ул.„Горски пътник” №23:  
5.1. Публичната покана за събиране на оферти за изпълнение на поръчката с 

горепосочения предмет Възложителя публикува в един и същи ден в Профила на купувача, в 

портала за обществени поръчки – www.aop.bg. 
5.2. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, 

назначена със заповед на Възложителя. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и 

участниците, съобразно обявените от Възложителя условия и по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. 

http://www.cdg166.com/
http://www.aop.bg/
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5.3. Председателят на Комисията отваря последователно  пликовете с оферти на 

всички участници в процедурата по реда на входирането им. В случай, че документите на 

участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, офертата и участникът се 

предлагат от комисията на Възложителя за отстраняване от процедурата. 
5.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането 

на офертите. Длъжностните лица от състава на комисията приключват своята работа с 

приемане на протокола от Възложителя.  
5.5. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, 

класиран на първо място. Възложителят може да предложи за изпълнител и да сключи 

договор с втория и следващ класиран участник в предвидените в ЗОП случаи. При сключване 

на договора, участника е длъжен да представи Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП. 
 

6. Указания към участниците:  
6.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка 

може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на 

работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 
6.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го 

представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 
лице.  

6.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл.47, 
ал.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 

установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1. 
6.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
6.5. Комуникация между възложителя и участниците - всички действия на 

възложителя към участниците и на участниците към възложителя, са в писмен вид. 
Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна 

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

електронния подпис.  
                        6.6. При присмено искане, направено да три дни преди изтичане на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в 

Профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 
 

7. Указания за подготовка на офертата - Офертите следва да отговарят на изискванията, 

посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията 

образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за 

участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 
Необходими документи за участие: 

1/ Заявление за участие и административни сведения (Приложение №1) – 
оригинал; 

2/ Оферта (Приложение №2) – оригинал. Попълват се данните на участника, 

посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция през време на провеждане на 

процедурата, за оформяне на договора в случай, че участникът бъде избран за изпълнител на 

поръчката и други. Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива. 

3/ Копие от документа за ЕИК(БУЛСТАТ), съгласно чл.23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 
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респективно копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице 

(заверени от участника копия).  
                      4/ Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (Приложение №3) – оригинал. 
Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с 
изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП.  
                      5/ Декларация за участие или не на подизпълнители (Приложение №4) – 
оригинал. Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на 

всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и 

съответния дял на участие (в проценти). 
                      6/ Декларация по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 
(Приложение №5). Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата 

в съответствие с изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. 
                      7/ Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в 
съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 
(Приложение №6). 
                      8/ Декларация за наличие/липса на конфиденциална информация в 

офертата (Приложение №7). 
                      9/ Декларация, съдържаща списък с основни договори за доставка на 

газьол/друго гориво за отопление, възложени и изпълнени през последните 3 години 
(оригинал), считано от датата на подаване на офертата, придружена от удостоверения  за 

добро изпълнение издадено от получателя или от компетентен орган (заверени от 

участника копия), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си.  
                     10/ Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в 

процедурата. Прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което 

представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява 

участника по закон. 
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 

Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с 

всеки друг документ, който възложителят, посредством работната група за разглеждане и 

оценка на офертите, приеме за подходящ. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 

4, 5, 7, 8 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 

прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 

11/ Техническо предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения образец 

от настоящата документация и се поставя в плик с офертата. 
 

12/ Ценово предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения образец от 

настоящата документация и се поставя в плик с офертата.  
13/ Проект на договор (Приложение №8). 

                         
Критерии за извършване на избора на изпълнител: 

 
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодното за 

Възложителя предложение. Постъпилите оферти на кандидатите ще бъдат оценявани по 

следните показатели:  
1. К1 -  Предложена цена – максимален брой точки –  60 т. 
2. К2 - Срок на доставка – максимален брой точки – 10 т. 
3. К3 - Срок на плащане - разсрочено в брой календарни дни – максимален брой точки – 30т. 
 
1. Предложена цена - максимален брой точки – 60  
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К1 - Обща цена за изпълнение - максимален брой  точки - 60 
Оценката се извършва по следната формула: 
                              Цmin x 60 

К1  =        Цк,        , където: 
 

       Цmin – най-ниска предложена цена 
 Цк - цената на кандидата 
 К1 - точки получени от всеки кандидат 

 
 
 2. Срок на доставка –  максимален брой точки – 10 
 
К2 - Срок на доставка - максимален брой точки – 10. Участниците следва да 

предложат срок в календарни дни за доставка, считано от момента на получаване на 

заявка, утвърдена от директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА“.Оценката се извършва по 

следната формула: 
                              
                            Кmin x 10 

К2  =        Кд,       , където: 
 

      Кmin – най-кратък предложен срок на доставка 
Кд – срок на доставка,  предложен от кандидата 
К2 – точки, получени от всеки кандидат 

 
3. Срок на плащане – максимален брой точки – 30.  
 
К3 - Срок на плащане - максимален брой точки – 30. Участниците следва да предложат 

срок в календарни дни за отсрочено плащане, но не повече от 30 дни. Оценката се извършва 
по следната формула: 
                              
                                 Кп x 30 

К3  =        Кmax,       , където: 
 

      Кmах – най-дълъг предложен срок на отсрочено плащане 
Кп – срок на отложено плащане,предложен от кандидата 
К3 – точки, получени от всеки кандидат 

 
Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии, където 

КО = К1 + К2 + К3 . 
 
Постъпилите оферти  ще бъдат отворени на 19.12.2014 година от 10:00 ч. в сградата на ЦДГ 

№166 „ВЕСЕЛУШКА”, намираща се на адрес: гр.София, район „Лозенец”, ул.„Горски 

пътник“  №23.   
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РАЗДЕЛ IV. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

                                                                                                                 

                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                              ДО 
                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 
                                                                              Адрес: гр.София, район „Лозенец” 
                                                                               ул.„Горски пътник” №23 
                                                                  
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 
 

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 
 

От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
........................................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 
........................................................................................................................................................, 
адрес за съобщения ....................................................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ...................................;                     
банка:.............................................;                    
 

 
1. Заявявам, че желая да участвам в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка при условията, обявени в поканата и приети от представляваното от мен дружество.  
 
2. Заявявам, че представляваното от мен дружество кандидатства за възлагане 

изпълнението на обществената поръчка с горепосочения предмет.  
 
3. Приемам, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

ОФЕРТАТА, до изтичане срока на договора.  
 
4. Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране, както и с цялата 

документация за участие в настоящата процедура и приемаме да изпълним всички 

задължения, произтичащи от обявените условия.  
 
5. При подписването на договора ще предоставим всички необходими документи 

от съответните компетентни органи за липсата на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП.  
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Приложения: Съгласно приложения от мен Списък на документите, съдържащи се в 

офертата – в оригинал или заверени копия с подпис на управляващия/представляващия.  
 
 
 
 
 
 
 

София, ……………. 2014 г.        Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             
                                                                                        ..................................................................... 
                                                                                                             (име и фамилия) 
                                                                                         .................................................................... 
                                                                                       (длъжност на представляващия участника) 
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РАЗДЕЛ V.  ОФЕРТА                                                           
 

                                                                                                                            Приложение №2 

                                                                              ДО 
                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 
                                                                              Адрес: гр. София, район „Лозенец” 
                                                                              ул. „Горски пътник” №23 
 

         
                                                                  
                                                                  

О Ф Е Р Т А 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 
 

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 
 
От   ................................................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
........................................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ......................................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ...................................................................................... 
........................................................................................................................................................, 
адрес за съобщения ....................................................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ...................................;                     
банка:.............................................;                    
 

 
След като се запознахме с условията в обявената от Вас Публична покана за 

възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме 

нашата оферта, както следва: 
 

Предлаганото от нас ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката 

е представено в плика с офертата, ведно с техническата ни оферта.  
 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 
 
         С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 90/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на оферти. 
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В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 

представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл.47, ал.9  за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.  
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
 

1. Удостоверение за идентификационен номер ЕИК(БУЛСТАТ), заверено с 

„вярно с оригинала”; 

2. Доказателства за технически възможности за изпълнение на предмета на 

поръчката, съгласно изискванията, включени в документацията за участие.    

3. Ценова оферта по образец на Възложителя; 

4. Техническа оферта;  

5. Декларации по образец; 

6. Проекто –договор.  

 
 

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на 

изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: ..........2014 г.       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             
                                                                ..................................................................... 
                                                                                       (име и фамилия) 
                                                                ...................................................................... 
                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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    Подраздел Va: Ценова оферта                                                                                            
 

                                                                                                                                 Приложение №2a 

                                                                              ДО 
                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 
                                                                              Адрес: гр. София, район „Лозенец” 
                                                                              ул. „Горски пътник” №23 

 
                                                    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 
 
 „Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 
 
  От  ................................................................................................................................... 
                                                                       (наименование на участника) 
     
               Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва: 
 

      1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на предмета на обществената 

поръчка е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС или ........................ 
(.........................словом .....................) лева с ДДС.  

      
      2. ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА 1000 л. гориво с ДДС, с включена акцизна ставка 

съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, с включени транспортни 

и всички други разходи до мястото на доставка, с включена търговска отстъпка или надценка: 

............................................................. (словом) ...................................................  
 
Горепосочената цена се формира на база цена за директна реализация за деня на 

„Лукойл- Нефтохим Бургас” АД за 1000 л. с ДДС /площадка Лукойл- Нефтохим Бургас/, 

актуална към датата на представяне на офертата, към която се прибавя надценката /или 

изважда отстъпката/, която участникът оферира. 
 
В предложения процент отстъпка или надценка от действащата цена на 

„Лукойл- Нефтохим Бургас” АД изпълнителят следва да включи всички свои разходи за 

изпълнение на поръчката и всички дължими данъци и такси. Процентът отстъпка или 

надценка се запазва през целия срок на договора. 
 
Дата: ..........2014 г.       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             
                                                                ..................................................................... 
                                                                                       (име и фамилия) 
                                                                ...................................................................... 
                                                                (длъжност на представляващия участника) 
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Подраздел Vб: Техническа оферта                                                                                            

 
         

                                                                                                                           Приложение №2б 

 
                                                                              ДО 
                                                                              Директора на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА” 
                                                                              Адрес: гр. София, район „Лозенец” 
                                                                              ул. „Горски пътник” № 23 

 
                                                                  

 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К А    О Ф Е Р Т А 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 

реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: 
 
„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 

      
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП, с горепосочения 

предмет, заявяваме, че: 

 
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ 

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и да остане обвързващо за нас, 

като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
 
До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за 

избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду 

ни. 
 

Ние: 

……………………………………………………………………………………………………… 
/изписва се името на участника/ 

……………………………..…………………...…………………………......................................... 
      /ЕИК(БУЛСТАТ)/ 
……………………………………………………………………………………………………… 

/адрес по регистрация/ 
 
 
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя 

при следните условия: 
 
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности; 
 
2. „Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за 

нуждите на ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски 
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пътник №23”, в срок от …….. календарни дни, след получаване на заявка, утвърдена от 

директора на детското заведение.  
 

                    3. Срок на отложено плащане - от …….. календарни дни, след издаване на 

данъчна фактура. 
 
 

  
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на възложителя. 

 
 
 
 
Дата:.........2014 г.        Подпис и печат: ......................................... 

                                                                             
                                                                ..................................................................... 
                                                                      (име и фамилия) 
                                                                .................................................................... 
                                                              (длъжност на представляващия участника) 
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РАЗДЕЛ VI: Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП 

 
                  Приложение № 3 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

 
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на 

……….…………………………………………… на  …………………………...................... -  
       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 
                                                       

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет: 
 

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Юридическото лица, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност 

и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от 

Търговския закон (Когато кандидатът или участникът е чуждестранно лице декларира, 

че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или 

кандидатът или участникът е преустановил дейността си).  

2. Не съм лишен от правото да управнявам определена професия или дейност. 

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.  

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от НК или по чл.172 от 

НК. 

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

6. Не съм установен от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително 

разузнавателни средства, че не притежавам необходимата надежност, която изключва заплаха 

за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК. 

 
 
 
Дата:…..........…… 2014 г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                    /име и длъжност/ 
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РАЗДЕЛ VII:  Декларация за участие или не на подизпълнители 

                                                                                                                                                                                                                            
Приложение № 4 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за участие или не на подизпълнители 
 
Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството ми на 

……….…………………………………………… на  …………………………...................... -  
       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 
                                                       

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет:  
 

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам 

подизпълнител/и, както следва: 
1. …………………………………………., с управляващ ……………………… за 

извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от 

стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.  
2. …………………………………………., с управляващ ……………………… за 

извършването на …………………………………………., съставляващи …………… % дял от 

стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.  
 
II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се 

до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.  
 
 
 
 
 
 
 

Дата:…..........…… 2014 г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 
                         /име и длъжност/ 
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РАЗДЕЛ VIII: Декларация по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП 
 
 
Приложение № 5 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 
 

по §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 
 
           Долуподписаният ……………………………………………………., в качеството 

ми на ……….…………………………………………… на  …………………………...................... 
-  
       (управител, член на управителен орган)                  (наименование на кандидата) 
                                                       

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет:  
 

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Участникът.....................................................(посочете фирмата на участника), 
който представлявам: при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в 

предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно §1, т.12 от 

Допълнителните разборедби на ЗОП, определен като минимален месечен размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал. 1 от Закона за бюджета 

на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване 

на неверни данни. 
 
 
 
 
 
 
Дата:…..........…… 2014 г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                         /име и длъжност/ 
                                                                                                                      
 

                                                 
 Настоящата Декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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 РАЗДЕЛ IX:                                                                             Приложение № 6 
 
 
 

Декларация* за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с 

чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП 
 
Подписаният:…………………………………………………………………………………………

…………………….......... 
/ трите имена/ 
Данни по документ за самоличност ........................................................................ 
 
/ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/ 
 
в качеството си на ................................................................................................ 
 
/длъжност и/или представителство/ 
на участник:……………………………………………………………………………………… 
в процедура с предмет:  
 
„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23”, по реда на чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл. 101а от ЗОП 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм, съответно – представляваният от мен участник не е свързано лице и/или 

свързано предприятие по смисъла на §1, т.23а и т.24 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки с друг участник в процедурата. 
2. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, 

документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на 

участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. 
 

Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс. 
  
 
Дата:……………………………..   
Декларатор…………………………………………………….                                         
/подпис и печат при наличие/ 

 
* попълва се от лица, които участват в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на 

обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица. 
    

  
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
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РАЗДЕЛ X: Приложение №7 -  Декларация за наличие/липса на конфиденциална 

информация в офертата 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за наличие/липса на конфиденциална информация в офертата 

 
Долуподписаният/-ната/  ........................................................................................................... 

ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. 

от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва се  

длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява  -  напр. 

изпълнителен директор,  управител и др.) на......................................................................, 

ЕИК …………………………………….; със седалище  и адрес на управление....................,  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на 

ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23” по реда на чл.14, ал.4, т.2 във връзка с чл. 101а от ЗОП“, 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. В офертата на участника в настоящата процедура ………………………………….., който 

представлявам, се съдържа/не се съдържа конфиденциална информация по отношение на 

технически и търговски тайни.  

 

Моля комисията и Възложителят да спазват изискванията на чл.33, ал.5 от ЗОП по отношение 

на следната информация, съдържаща се в нашата оферта: 

- стр. ….. до стр. ……  

- стр. ….. до стр. …… 

- ……………………… 

 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             
                                                                ..................................................................... 
                                                                                       (име и фамилия) 
                                                                ...................................................................... 
                                                                (длъжност на представляващия участника) 

 

 



 21 

 

 
РАЗДЕЛ XI: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР                                              Приложение № 8 

 

 

 

Д О Г О В О Р 
 

                   №…………..………/…………….…..2014 год. 
 
 
  
Днес, ............... 2014 година, в гр. София, между  
 

 ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район 

„Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 23, Код по БУЛСТАТ: 000667307, представлявано от  
Малинка Стефанова Петрова –  Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна и  
 

 “......................................................................” представлявано от 

.................................................................... - ...........................,....... със седалище и адрес на 

управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК: 
........................., ИД по ЗДДС BG.........................., наричан по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
 

в изпълнение на Заповед № ............................... и на основание чл.101е от ЗОП, се сключи 

настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка, обявена чрез Публична покана 

по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на 

газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на ЦДГ №166 
“ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23”, за 

следното:  

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави очаквано 

количество до 30 000 литра газьол 0,001% S – Евро 5 за отопление, маркиран червен, за 

нуждите на ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”, с адрес гр.София, район „Лозенец”, ул. Горски 

пътник №23”, наричан по-долу ГОРИВО. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не заяви посоченото количество по време на срока на 

договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на детското заведение за 

периода на договора. 
 

Чл.2. Посоченото в чл.1 гориво ще бъде доставяно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отделни партиди 

след получена заявка, утвърдена от директора на детското заведение, в срок не повече от 
........... (…………….............) календарни дни от заявяването. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.3. (1) Общата цена на договора е  …………………………..………… лв. 
/……………………………….…………./ без ДДС или …………………………...………… лв. 
/………………………………..………../с ДДС 

  (2) Цената се формира на база предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка 

на 1000 л. гориво с ДДС, с включена акцизна ставка съгласно чл.33, ал.1, т.1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове, с включени транспортни и всички др. разходи до мястото на 

доставка, с включена търговска отстъпка или надценка: ............................................................. 
(словом) ...................................................  
 

(3) В предложения процент отстъпка или надценка от действащата цена на 

„Лукойл- Нефтохим Бургас” АД ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е включил всички свои разходи за 

изпълнение на поръчката и всички дължими данъци и такси. Процентът отстъпка или 

надценка се запазва през целия срок на договора. 
 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставеното 

гориво след всяка получена партида, в срок до .............. /............../ календарни дни от 

представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл.4.   (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави гориво, чиито показатели да отговарят на 

показателите по Приложение №5 към чл.6, т.5 от Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 
 (2) Всяка отделна партида трябва да е снабдена със сертификат за качество и/или 

декларация за съответствие на качеството, съгласно Наредбата за изискванията за качеството 

на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 
 

Чл.5.   (1)  Транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да отговарят на изискванията 

на съответните нормативни актове от българското законодателство, да са снабдени с 

измервателни уреди, замерени и пломбирани от ДАМТН и с паспорт за установена 

вместимост.  
 (2) Горивото се доставя до сградата на ЦДГ №166 „ВЕСЕЛУШКА”, находящо се 

на територията на гр.София, район „Лозенец”, ул. „Горски пътник” № 23.  
             (3) Водачите на автомобили трябва да са завършили успешно курс за обучение за 

извършване на превоз на опасни товари. 
 (4) Продавачът е длъжен да издаде товарителница или друг заместващ документ и 

фактура за всяка отделна доставка. 
 

Чл.6.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява количеството и качеството на всяка 
отделна доставка, като при установяване на несъответствие е длъжен да уведоми незабавно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска при всяка доставка проверка на качеството 

от упълномощена лаборатория, чрез вземане на контролни проби и проверка на количеството 

чрез замерване на теглото. 
 

Чл.7.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина, 

както и в срока, определени в настоящия договор. 
(2) Собствеността върху горивото от всяка доставка преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след разтоварването му в склада на купувача. 
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IV. НЕУСТОЙКИ 

 
Чл.8. (1) При установяване на несъответствие между качеството на отделна партида от 

доставеното гориво и договореното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска доставка 

на качествено гориво, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави в срок от 24 (двадесет и 

четири) часа. 
(2) При забава, след изтичането на срока по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на купувача неустойка в размер на 1% (един процент) за всеки просрочен ден забава, 

изчислен върху стойността на доставката. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите, 

които е претърпял в резултат на некачествената доставка. 
(4)  При забава в доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с повече от 2 дни от 

договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% 
(един процент) за всеки просрочен ден забава, изчислен върху стойността на доставката. 

(5) При забава на доставка с повече от 7 календарни дни, както и при отказ на по-
нататъшни доставки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

закупи необходимото му гориво от друг продавач. 
(6) В случаите по предходната алинея разликата между цената по договора и 

действително заплатената цена е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичането на срока на 
действие на договора или до сключването на нов договор за обществена поръчка със същия 

предмет.  
(7) При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва. 
 

 
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 9. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. При изтичане на договорения срок; 
2. По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение; 
3. При неосигуряване на бюджетни средства, с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

 
VI. РЕКЛАМАЦИИ 

 
Чл.10. Качеството на горивото следва да съответства на българските и/или европейски 

стандарти, както и на всички други стандарти и условия, посочени за съответния вид стока от 

офертата.  
 

Чл.11. Рекламации за количеството и качеството се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на възникнали такива, количеството се допълва 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 /двадесет и четири/ часа. 
 
 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своето вземане без съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 

Чл.13. За неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, 

предвидени от действащото българско материално и процесуално законодателство.  
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Чл.14. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

Приложение: оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
 

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................                ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................                                  
 Директор ЦДГ №166„ВЕСЕЛУШКА“ 
 Малинка  Петрова                        
 
 
 
 
 
Съгласувано: 
Счетоводител ЦДГ №166 “ВЕСЕЛУШКА”: ...................... 
                                                                              /......................... / 


