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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 Обща информация  
Пълно описание на предмета на поръчката  
общи изисквания към ОФЕРТИТЕ  
Комуникация между възложителя и участниците  
Изисквания към участниците  
Съдържание на офертата 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ . РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 
(Образец №1); 
2.Представяне на участника /образец №2/, включващо декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП /образец 
№2.1/ ; 
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец №3); 
4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП ( Образец 
№4); 
5.Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП  /образец №5/; 
6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – ако е приложимо  /Образец № 6/; 
7.Техническо предложение /образец № 7/ за изпълнение на поръчката;  
8. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  / образец №8/; 
9. Ценово предложение  /образец № 9/ за изпълнение на поръчката;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
 Община Годеч в качеството й на Възложител, на основание чл. 101а от ЗОП в отправя покана 
към всички заинтересовани лица за участие в процедура  за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на горива за автомобилите, собственост на община Годеч” 
 
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 Предмет на поръчката е доставка на течни горива за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч с Бензин А 95Н, Дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан за 
автомобили.  
Доставката е обособена в три позиции, както следва: 

- обособена позиция №1: «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» 

- обособена позиция №2: «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на 
автомобилите, собственост на Община Годеч» 

- обособена позиция №3: «Доставка на газ пропан бутан за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» 

 Прогнозни  количество: 
- Бензин А 95Н около 2000 литра;  
- дизелово гориво около 17000 литра;   
- пропан бутан  около 1500 литра; 
 

 Прогнозна стойност на поръчката с вкл. ДДС –  около 42 573.00 /четиридесет и две 
хиляди петстотин седемдесет и три/лв.  в т.ч.,  

- обособена позиция №1: «Доставка на Бензин А 95Н за зареждане на автомобилите, собственост на 
Община Годеч» - около   4 220 лева с вкл. ДДС; 
- обособена позиция №2: «Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на автомобилите, 
собственост на Община Годеч» -  около 36 958 лева с вкл. ДДС; 
- обособена позиция №3: «Доставка на газ пропан бутан за зареждане на автомобилите, собственост 
на Община Годеч»  около 1 395 лева с  вкл. ДДС; 

 
Посочените количества и  стойности са прогнозни, ориентировъчни, и могат да варират  в 

зависимост от нуждите на Възложителя и  потреблението на автомобилите.  
 
Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от  19.02.2016г.; 
 

 Място за изпълнение на поръчката: Мястото за изпълнение на поръчката е Община 
Годеч; 

Зареждането на автомобилите с гориво, ще се извършва в търговските обекти 
/бензиностанцията/те, газстанция/те/, собственост и/или наети от участникът, определен за 
изпълнител на поръчката, като се осигурява достъп по всяко време на денонощието на територията на 
община  Годеч. 

Участникът в процедурата трябва  да осигури доставка на гориво чрез зареждане на обект на 
територията на община Годеч.  Същият следва да притежава собствена или наета бензиностанция на 
територията на община Годеч или да използва ресурс на едно или повече трети лица, съгласно чл. 51а 
от ЗОП или да използва подизпълнител за изпълнението на доставката.  

Обосновка – Община Годеч не разполага със собствена материална база (колонки за 
зареждане на гориво – дизел и бензин, както и газстанция), позволяваща зареждането на собствените 



й автомобили с гориво, същевременно доставката е ежедневна и в големи количества, зареждането от 
търговски обект на изпълнител извън територията на Община Годеч би довело до необосновано и 
нецелесъобразно увеличение на количеството иа използваното гориво, както и би увеличило 
финансовия ресурс. Немалка част от доставката е за автомобили, които работят единствено на 
територията на общината.  
 

 Изисквания за качество на горивата  
- Горивата да отговарят на съответния БДС и изискванията за качество, посочени в Наредба за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с 
Постановление № 156 на МС от 15.07.2003 г., удостоверено със съответните документи – декларация 
за съответствие и др., както е предвидено в закона. 

 
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. 

 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на 
участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до 
отстраняване на този участник от участие в процедурата.  
 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или 
оттегли офертата си.  
 Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.  
 Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и 
лице/а, като в нея се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на 
изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и 
участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).  
 Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 
„заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 
документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала“, собственоръчен 
подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.  
 Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 
задължителни за участниците.  
 Срокът на валидност на офертите: минимум 30 календарни дни, считано от датата, 
посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците 
са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да 
удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.  
 Място и срок за подаване на оферти  
 Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично 
или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Общинска администрация - Годеч, 
всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,30 ч. до датата, посочена в публичната покана  за 
обществената поръчка.  
 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 
са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. 
Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да 
съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.  
 Офертите се подават в запечатан непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:  
 До Община Годеч 
 град Годеч 2240, пл.”Свобода” №1, Софийска област 
 
 Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:  

 
„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч” 

 
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.  



  
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта 

 
 Приемане на оферти / връщане на оферти  
 При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час 
на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ.  
 Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен 
или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по 
предходния параграф.  
 Получените оферти се съхраняват в деловодството на ОА– Годеч до деня, определен за 
отваряне на офертите. 

 
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 Възложителят публикува документацията за участие на своя Профил на купувача в интернет 
на адрес: http://www.godech.bg/profil-na-kupuvacha. 
 Разясненията по документацията за участие в процедурата се публикуват само на Профила на 
купувача на възложителя, посочен по-горе.  
 Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по документацията и са 
посочили електронен адрес, получават дадените разяснения и по електронна поща в деня на 
публикуването им в профила на купувача на възложителя. 
 Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се извършва в 
писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един 
от следните начини: 

 лично – срещу подпис; 
 по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 
 чрез куриерска служба; 
 по факс; 
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис;  
 чрез комбинация от тези средства. 

 Участниците представят документите от офертата си в писмен вид на хартиен носител. 
 Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените по-горе способи 
само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.  
 В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само чрез 
профила на купувача на възложителя.  
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или 
чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на 
изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя 
условия и изисквания в настоящата документация и поканата за обществената поръчка.  
 Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд 
език, се представят и с превод на български език.  
 Участникът в процедурата може да представи оферта за една, няколко или всички обособени 
позиции.  
 Не се допуска представянето на варианти.  
 Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в 
едно обединение.  
 Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в 
офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.  



 Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.  
 Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да 
предлагат ползването на подизпълнители.  
 
 Не може да участва в настоящата процедура за възлагането на обществената поръчка и ще 
бъде отстранен от възложителя участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.„а”-
„д”, т.2, т.3 и т.4, и ал.5 от ЗОП, а именно: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. е обявен в несъстоятелност; 
3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове; 
4. има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако 
е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски 
за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 

5. е свързано лице (по смисъла на § 1, т.23а от ДР на ЗОП) с възложителя или със служители 
на ръководна длъжност в неговата организация; 

6. е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 

Обстоятелствата по т.1 и по т.6 (съгласно номерацията по-горе) се отнасят до лицата по чл.47, 
ал.4 от ЗОП на съответния участник.  

 
  Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени 
по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на 
деклариране.  

Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 
1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т.24 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП.  
  
 При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените 
обстоятелства с една декларация  (по Образец), подписана от лицето/лицата, които 
представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, 
в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.  

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на 
офертата за участие, участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.55, ал.7 от закона с 
декларация съгласно приложения образец. 

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.  
 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението подписват документ (договор), 
който следва да бъде представен от участника в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, 
които гарантират, че:  
 - всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на 
договора;  



 - е определен представляващият обединението, който е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от 
едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;  
 - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;  
 - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора;  
 - разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в 
обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.  
 - представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и за сметка 
на обединението и да сключи договор с възложителя*  
 *Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият.  
 Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на 
офертите.  
 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията 
по чл.47, ал.9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението.  
 Декларацията по чл.55, ал.7 от ЗОП се представя за обединението – участник в процедрата.  
 Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният 
за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.  
 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл.47, ал.1, т.1, (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 
и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, при условията на чл.47, 
ал.8 от ЗОП, декларацията за липса на обстоятелства съгласно чл.47, ал.1, т.1, (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 
и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП се представя за всеки един от подизпълнителите /по образец към настоящата 
документация/.  
 Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя 
за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП в 7-дневен 
срок от настъпването им.  
 
  
Изисквания за техническите възможности на участниците:  

 Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с 
предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата. 

За доказване на горното участникът представя списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП по образец от 
документацията, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка; 
Забележка : Под предмет „сходен с предмета на поръчката" следва да се разбира извършване на  
Доставка на течни горива 

 Участникът следва да удостовери произхода на горивата, които разпространява като 
представи действащ договор с производител или разпространител или вносител за дистрибуция на 
горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията на страната;  
Доказва се с: Оторизационно/упълномощително писмо или копие на договор от производителя или 
разпространителя, че участникът му е официален представител или дистрибутор за територията на 
Република България за предлаганите горива. 

 Предлаганите от участника горива да съответстват на изискванията за качество по чл.6 
и на определенията по § 1, т.1 и 3 и съгласно чл. 10, ал. 2 към Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 
Доказва се с: Декларации за съответствие на горивата, съгласно изискванията на чл.10, ал.2 и чл.12, 
ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за 
техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите от него горива съответстват на изискванията за 
качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 и съгласно чл. 10, ал. 2 към Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол 



 
  Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица съгласно 
разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи, освен документите, определени от 
възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя 
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на 
третите лица. Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от 
участника подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка 
на участника с тях. 
  

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
 Всяка оферта трябва да съдържа в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик,следните 
документи:  
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 
(оригинал, по Образец №1). В списъка участникът следва да опише всички представени от него 
документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно 
лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. 
Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите.  
2. Представяне на участника /образец №2/, включващо декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 
/образец №2.1/  
Представянето на участника включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата , декларацията по чл.47, ал.9 от 
ЗОП ;  
3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 
процедурата (оригинал), когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 
съгласно документите му за регистрация. 
4. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (заверено от участника 
копие), при участници обединения, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият.  
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал, по Образец №3). 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по 
Образец №4). 
7. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП /по образец №5 от документацията/ 
8. Оторизационно/упълномощително писмо или копие на договор от производителя или 
разпространителя , че участникът му е официален представител или дистрибутор за територията на 
Република България за предлаганите горива. 
9.Декларации за съответствие на горивата, съгласно изискванията на чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 
от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния 
контрол 
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – ако е приложимо (оригинал, по  
Образец № 6), когато участникът ще ползва подизпълнител/и. 
Декларацията се представя от всеки от подизпълнителите 
11. Техническо предложение /образец № 7/ за изпълнение на поръчката към което, ако е 
приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП / образец №8/; 
 Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно образеца от настоящата 
документация. 
12. Ценово предложение /образец № 9/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 
………… /изписва се цялото наименование на позицията/.  



Ценовото предложение за обособената  позиция се поставя в отделен плик , като върху плика бъде 
отбелязан и следния текст: „Ценово предложение „ за обособена позиция № …………/изписва се 
цялото наименование на позицията/. 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, е необходимо да попълни 
образеца за всяка позиция, за която участва по отделно.  

Некоректно попълнено „Ценово предложение”, при което липсва пълната информация, 
изисквана от възложителя,  води до отстраняване от участие в процедурата. 

 
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ  

 Критерий за оценка на офертите 
 Критерият за оценка на офертите е по чл.37, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно „най-ниска цена”. 
 Всяка оферта, която отговаря на Закона за обществените поръчки и изискванията на 
възложителя, посочени в настоящата документация, се оценява от назначената комисия въз основа на 
критерия „най-ниска цена”. 
 Разглеждане на офертите от назначената комисия 

След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един 
представител от присъстващите участници,  да подпише техническото и ценовите предложения.  

Назначената комисия продължава работата си, установявайки дали участниците в 
процедурата отговарят на изискванията за участие на Възложителя, съгласно настоящата 
документация и публичната покана, след което  взема решение за тяхното допускане.  

Комисията пристъпва към разглеждане на техническото и ценовите предложения  на 
допуснатите участници. 

Съгласно зададения критерий  за оценка на офертите - „най-ниска цена”, комисията класира 
участниците в процедурата по обособени позиции, като преди това  определя цена на доставка за 1 
литър гориво на всеки участник, като използва предлаганата отстъпка от Участника и цената на 
Лукойл България в деня на оценяване на предложенията на участниците /използва се ценовата листа 
за горива вътрешен пазар на дребно с ДДС/. 

Комисията попълва следната таблица: 

Участник №……………………………… 

Предложена отстъпка 
за 1 л. безоловен 
бензин А-95Н в %, 
съгласно ценовото 
предложение на 
участника 

 Определена  цена за 1 л. 
безоловен бензин А-95Н  

с вкл.ДДС 

 

Предложена отстъпка 
за 1 л. гориво за 
дизелови двигатели в 
%, съгласно ценовото 
предложение на 
участника 

 определена цена за 1 л. 
гориво за дизелови 
двигатели  

с вкл.ДДС 

 

Предложена отстъпка 
за 1 л. газ пропан 
бутан за автомобили в 
%, съгласно ценовото 
предложение на 
участника 

 определена цена за 1 л. 
газ пропан бутан за 
автомобили 

с вкл.ДДС 

 



  
При критерий за оценка на офертите "най-ниска цена", Комисията провежда публично жребий 

за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако тази цена се предлага в 
две или повече оферти. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в 
един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на 
чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

 
 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който 
преди подписването му е длъжен да представи:  

 документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, 
ал.1, т.1 от ЗОП (оригинал или заверено копие), освен когато законодателството на държавата, в 
която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен 
регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

 декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при горните условията с 

участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи 
договора:  
1. откаже да сключи договор;  
2. не представи някой от документите преди подписването на договора;  
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 
 Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той ще ползва 
подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят сключва 
договор/и за подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и. 
 В случай, че е заявено ползване на подизпълнители,  изпълнението на договора за обществена 
поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение. 
 Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му 
за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
 В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 
изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от тях на възложителя, заедно с доказателства, че не са 
нарушени забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.  
  

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

 Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, за 
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП.  


