ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА СЛУЖЕБНИТЕ
АВТОМОБИЛИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ”

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ
УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

КЪМ

І. Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка от търговските
обекти (бензиностанции) на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване седем
дни в седмицата чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните
автомобили на Община Чепеларе.
Поръчката включва доставка на:
- безоловен бензин А-95;
- гориво за дизелови двигатели;
Списък на автомобилите на Община Чепеларе:
№
Рег. №
Тип
Марка и модел
1 РВ4343К
лек автом.
Фолксваген пасат
2 СМ0912АМ Джип
Лада Нива 4 х 4
3 СМ0913АМ Джип
Лада Нива 4 х 4
4 СМ4029АК Спец. автом. Мерцедес 200 Д
5 СМ9703А
Бус
Ситроен
Б – бензин; Д – дизелово гориво;

Вид гориво
Дизел
Бензин
Бензин
Дизел
Дизел

ІІ. Място на изпълнение на поръчката:
Доставката на горивата се извършва в търговските обекти на изпълнителя,
разположени на територията на Република България.
ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на поръчката е до изчерпване на стойността по договора в
размер на 65 000 лева без ДДС.
ІV. Условия и начин на плащане:
За зареждане на автомобилите да бъдат издадени електронни карти за
безналично плащане.
Заплащането ще се извършва ежемесечно по банков път в срок от 30 дни от
издаване на фактура.
V. Изисквания към участниците:
 Задължително изискване е наличието на поне една бензиностанция на
територията на Община Чепеларе.
 Освен наличието на бензиностанции на територията на Община Чепеларе,
участниците да имат обекти и на територията на Южна България.

 За зареждане на автомобилите да бъдат издадени електронни карти за
безналично плащане.
 За придобити МПС по време на изпълнение на поръчката да бъдат издадени
допълнително електронни карти.
Офертите на участниците, които не отговарят на горните изисквания, няма да
бъдат разглеждани и кандидатите ще бъдат отстраени от по-нататъшно участие и
оценяване.
VІ. Изисквания към продуктите
Автомобилното гориво да отговаря на изискванията на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол, обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г. и съответните стандарти.
VІІ. Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
За определяне на изпълнител на обществената поръчка се използва формулата:
К = 0,30 х Кб + 0,70 х Кд
Където:
Кб – отстъпка от цената на безоловен бензин А-95 в %;
Кд – отстъпка от цената на гориво за дизелови двигатели в %;
За изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът получил най-висока оценка
К получена след заместване във формулата.
VIII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Всяка оферта трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик и да съдържа
следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на
офертата (подписан от участника).
2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец Приложение № 1.
3. Административни сведения за участника по образец – Приложение № 2.
4. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно
чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения – съответният еквивалентен документ се представя в официален
превод.
5. Документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/.
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, ал. 5,
т. 2 от ЗОП по образец – Приложение № 3.
7. Декларация за липса на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 от ЗОП
по образец – Приложение № 4.
8. Декларация за липса на обстоятелствата по по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Приложение
№ 5.
8. Декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако участникът
предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие по образец - Приложение № 6.

9. Декларация за съгласие на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение
на поръчката по образец – Приложение № 7 (само ако се използва такъв).
10. Документи за доказване на техническите възможности за изпълнение на
поръчката:
10.1. Документ, удостоверяващ обстоятелството, че участникът е производител или
дистрибутор на производителя на горивата, предмет на поръчката.
Удостоверява се с копие от договор за дистрибуция, оторизационно писмо от
производителя или друг надлежен документ
10.2. Списък-декларация, че участникът разполага с търговски обекти (собствени
или наети) на територията на Община Чепеларе и на територията на Южна България,
снабдени с устройства за карти за безналично плащане по образец – Приложение № 8
11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че участникът се представлява от
трето лице.
12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец –
Приложение № 9.
13. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в
който задължително се посочва представляващият обединението (при необходимост).
14. Минимални изисквания:
14.1. Участникът трябва да е производител или дистрибутор на производителя на
горивата, предмет на поръчката.
14.2. Участникът следва да разполага най-малко с един търговски обект, собствен
или нает, на територията на Община Чепеларе, снабден с устройство за карти за
безналично плащане и в който се предлагат всички видове горива, предмет на
поръчката.
Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или в заверено от
участника с подпис и печат копие. Документите се подреждат в последователността,
посочена в документацията, като всяка страница се номерира в непрекъсната
последователност.
VІІІ. Срок на валидност на офертата:
Подадените оферти следва да са със срок на валидност не по-малък от 90
(деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаването им.
ІХ. Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на Община Чепеларе на ул. „Беломорска ” №
44Б, гр. Чепеларе, до 17.30 ч. на указания в публичната покана срок.
Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен
плик, с посочване на името на участника и наименованието на обществената поръчка,
за която се отнася.
Х. Изисквания за участие:
1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.
2. Определяне на срок на валидност на представената оферта (срокът на
валидност не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния
срок за подаване на оферти).
ХІ. Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят
сключва писмен договор за обществена поръчка.

Условия за сключване на договор за обществена поръчка:
Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да
представи:
1. Свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството.
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
3. Данни за банковата сметка на изпълнителя;
4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва
от упълномощено лице.

