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Версия за печат

00610-2016-0001
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: 144 от 10.03.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Комисия зе регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, За: Силвена Райкова, Република
България 1000, София, Тел.: 02 9492950, E-mail: sstoyanova@crc.bg
Място/места за контакт: Силвена Райкова
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg.
Адрес на профила на купувача: http://crc.bg/section.php?land=bg&id=1552.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект
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Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане
за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 144 от 10.03.2016 г.
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
14.03.2016 г.
Възложител
Трите имена: д-р Веселин Божков Божков
Длъжност: Председател
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00610-2016-0001
I. II. IV.
BG-София: Покупка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Доставки
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, За: Силвена Райкова, Република
България 1000, София, Тел.: 02 9492950, E-mail: sstoyanova@crc.bg
Място/места за контакт: Силвена Райкова
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg.
Адрес на профила на купувача: http://crc.bg/section.php?land=bg&id=1552.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:
На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На
горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане
за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
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ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане
за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
09134200, 09132000
Описание:
Дизелово гориво
Бензин
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане
за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията за 2 години
Прогнозна стойност без ДДС
105000 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
24
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата: Участникът следва да
представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в една от следните
форми, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП: • парична сума, внесена по банкова сметка на КРС:
Банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: БНБ - ЦУ IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00122601,
BIC: BNBGBGSD. • оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с валидност най-малко 20 (двадесет) дни след изтичане срока на
валидност на офертите. Размерът на гаранцията за участие в настоящата открита
процедура е 1000 (хиляда) лева. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и
освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер
на гаранцията за изпълнение на договора 6.2.1. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП,
участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, трябва да представи
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гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на
договора. Гаранцията следва да се представи в една от следните форми: • парична сума,
внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: БНБ - ЦУ IBAN: BG16 BNBG 9661 33
00122601, BIC: BNBGBGSD. • оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и със срок на валидност, изтичащ най-малко 30 (тридесет) дни
след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и
освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с условията на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Условията и начина на плащане са уредени в договора.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в
професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Посочване на единен идентификационен код
(ЕИК), съгласно 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. Физическите лица, участници в процедурата, или включени в състава
на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност 2.
Участниците в процедурата трябва да предлагат горива, качествата на които трябва да
отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда
и начина за техния контрол. 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата. 4.
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 5. Представяне на участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания по чл. 50 от
ЗОП в настоящата процедура.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания по чл. 50 от ЗОП в
настоящата процедура.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък на основните договори, извършени
през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; 1.2.
Списъкът следва да е придружен с референции за изпълнение на посочените договори;
2.Декларация, съдържаща обща схема на териториалното разпределение на
бензиностанциите на участника по области, информация за техния брой в областта и
посочване на адреса им, както и заверени от участника копия от документи за
съответствие на качеството на горивата.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 5 (пет) договора
за доставка на гориво чрез карти за безналично плащане през последните 3 (три) години
или в зависимост от датата, на която е учреден; 2. Участниците трябва да разполагат с
бензиностанции на територията на страната. Участникът трябва да разполага с поне по
един търговски обект (бензиностанция) за доставка на горива в населеното място административен център на всяка една област на Република България по смисъла на
Закона за административно – териториалното устройство на Република България.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
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Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка
ДА
Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в РОП/ДВ 715495 от 23.02.2016 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.04.2016 г. Час: 17:30
Платими документи
НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.04.2016 г. Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.04.2016 г. Час: 14:00
Място
гр. София, ул. Гурко 6
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП.
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VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
14.03.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

3/14/2016 2:48 PM

ЧАСТ II. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и
да подготвите своите оферти за участие в тази открита процедура.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
условия и изисквания, посочени в документацията.
Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на
съобщенията, гр. София, ул.”Гурко” № 6, ст. 201 в срок до 17:30 часа на 25.04.2016 г.
За информация и въпроси се обръщайте към:
Красимир Василев - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел.
949 2776, e-mail: kvasilev@crc.bg.
Силвена Райкова - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 949
2950, e-mail: sstoyanova@crc.bg.
София, 2016 г.
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РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Настоящата документация е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на
Комисията за регулиране на съобщенията”.
2. В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на обявените от
Възложителя условия и разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
3. Изпълнителят следва да продава горива в своите бензиностанции на територията на
страната чрез използване на карти за безналично плащане.
4. Видовете и количествата на течните горива са съобразно конкретното потребление на
Възложителя за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
5. Място на изпълнение на поръчката - територията на Република България в посочените
от изпълнителя бензиностанции по местонахождението им, имащи технически възможности да
зареждат с гориво чрез карти за безналично плащане.

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1.

Изисквания към участниците

1.1. В откритата процедура могат да участват всички български или чуждестранни
физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията
регламентирани от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия.
1.2. Участниците в процедурата трябва да предлагат горива, качествата на които трябва
да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол.
1.3. Участниците трябва да разполагат с бензиностанции на територията на страната.
Участникът трябва да разполага с поне по един търговски обект (бензиностанция) за доставка на
горива в населеното място - административен център на всяка една област на Република
България по смисъла на Закона за административно – териториалното устройство на Република
България.
1.4. Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник.
2.

Общи изисквания към офертите на участниците

2.1. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да
подготвят офертите си в съответствие с изискванията на ЗОП и на Възложителя, посочени в
настоящата документация.
2.2. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език.
3.

Плик № 1 – „Документи за подбор”.

В плик № 1 трябва да бъдат поставени следните документи:
3.1. Оферта (попълнена по образеца в Приложение № 1).
3.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
3.3. Представяне на участника, а именно:
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посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно 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. Физическите лица, участници в процедурата, или включени в
състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност;
когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документът се представя и в официален превод;
когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, копие
на договора за обединение, 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.
3.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато
офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участник
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител),
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата.
3.5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата, представена под формата на
парична сума или банкова гаранция.
3.6. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл. 51, ал. 1 от
ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил минимум 5 (пет) договора за доставка на гориво чрез карти за
безналично плащане през последните 3 (три) години или в зависимост от датата, на която е
учреден. Като доказателство за това, трябва да бъдат представени:
• списък на основните договори, извършени през последните три години, включително
стойностите, датите и получателите;
• списъкът следва да е придружен с референции за изпълнение на посочените договори
3.7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се
подпечатва по приложения образец към настоящата документация. Когато деклараторът е
чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
4. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”
Участникът представя предложението за изпълнение на поръчката в отделен запечатан
непрозрачен плик, поставен в общия плик, обозначен с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката” и изписано името на участника.
Техническото предложение следва да е попълнено по образец, съгласно Приложение №
2.
Към техническото предложение следва да бъдат приложени декларация, съдържаща
обща схема на териториалното разпределение на бензиностанциите му по области, информация
за техния брой в областта и посочване на адреса им, както и заверени от участника копия от
документи за съответствие на качеството на горивата.
5. Плик № 3 - „Предлагана цена”
Ценовата оферта трябва да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в
общия плик, обозначен с надпис „Предлагана цена“ и изписано името на участника.
Ценовото предложение трябва да съдържа:
5.1. Попълнен, подписан и подпечатан образец на „Ценово предложение”, съгласно
Приложение № 3 от настоящата документация.
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5.2. „Ценовото предложение” следва да бъде подписано от лицето, което управлява и
представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Информация за ценовото предложение и начина за определянето му не трябва да има в каквато и
да е форма извън този плик.
6. Гаранции
6.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата
Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в
процедурата в една от следните форми, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:
♦
парична сума, внесена по банкова сметка на КРС:
Банковата сметка на Възложителя е:
БНБ - ЦУ IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00122601, BIC: BNBGBGSD.
♦
оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, с
валидност най-малко 20 (двадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.
Размерът на гаранцията за участие в настоящата открита процедура е 1000 (хиляда
хиляди) лева.
Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от Възложителя по
реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
6.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора
6.2.1.
Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП, участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5%
(пет процента) от стойността на договора.
Гаранцията следва да се представи в една от следните форми:
♦
парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя:
БНБ - ЦУ IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00122601, BIC: BNBGBGSD.
♦
оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя
и със срок на валидност, изтичащ най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
6.2.2.
Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и освобождава от Възложителя, в
съответствие с условията на договора.
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
1. Офертите трябва да бъдат адресирани до Комисия за регулиране на съобщенията, гр.
София, ул. “Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в
деловодството на КРС на ул. “Гурко” № 6, ст. 201 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за
негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното
пристигане на посочения от Възложителя адрес до изтичане на срока за подаване на офертите.
Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
2. Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика, участникът следва да посочи обекта на поръчката, фирмата, адрес за
кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Този плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика,
както следва:
♦

плик 1 с надпис „Документи за подбор”;

♦

плик 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

♦

плик 3 с надпис „Предлагана цена”.
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3. Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 3 от раздел II от
документацията отнасящи се до критериите за подбор на участниците. Върху този плик се поставя
надпис „Документи за подбор” като се посочва и фирмата на участника.
4. Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни
представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено
пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и да представлява/т участника.
Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде легализирано и
преведено на български език.
5. Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 4 от раздел II от
документацията, свързани с изпълнението на поръчката. Върху този плик се поставя надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” като се посочва и фирмата на участника.
6. Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се
поставя надпис „Предлагана цена“ като се посочва и фирмата на участника.
7. „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ следва да бъдат
подписани от законния представител на участника, съгласно търговската регистрация или от
пълномощника по нотариално завереното пълномощно съгласно т. 4 от този раздел.
8. Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП, Възложителят няма да приема за участие в
процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане
на крайния срок за получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като тези обстоятелства се
отбелязват в регистъра.
РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
1.1. Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по
реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.
1.2. Офертите ще бъдат отворени на датата и часът, посочени в обявлението, в сградата
на КРС от комисия, назначена от Възложителя.
1.3. Участниците, които са представили оферти или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с
нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията.
2. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от
комисията на първо място и определен за изпълнител.

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на посочените
изисквания на Възложителя и е с „най-ниска предложена цена” при показател - “Най-висока
търговска отстъпка от официално обявените цени в бензиностанциите на участника”.
При наличие на две или повече равни най-ниски цени, ще бъде проведен публичен жребий.
VI. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, на
адрес: гр. София, ул. “Гурко” № 6, деловодството в срок до 17.30 ч. на 25.04.2016 г., включително.
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VІI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със
срок на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от датата на отваряне на
офертите от Възложителя.
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VIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
Днес, …………. 2016 г. в София, между
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София, ул. “Гурко” № 6,
представлявана от д-р Веселин Божков – председател и Соня Маджарова – главен счетоводител,
БУЛСТАТ 121747864, в качеството й на “Възложител”,
и
………………………………………….,
с
адрес
…………………………………………………………………..
представлявано
от
……………………………………………., наричано за краткост "Изпълнител" от друга страна се
сключи настоящият договор:
I. Предмет на договора
1. Предмет на настоящият договор са доставки на горива (бензин А-95Н и дизелово
гориво), чрез карти за безналично плащане по регистрационните номера на автомобилите,
собственост на КРС на територията на Република България.
1.1. Изпълнителят продава на Възложителя горива в своите бензиностанции на
територията на страната, посочени в Приложение 1 към Договора, а Възложителят заплаща
цената на горивата.
1.2. Възложителят закупува горивата в бензиностанциите на Изпълнителя при условията на
отложено плащане и чрез използване на техническите инструменти (карти) за регистрация на
покупките.
II. Задължения на страните
2. Изпълнителят се задължава:
2.1. Да продава на Възложителя горива, които предлага в своите бензиностанции на
територията на страната, в съответствие с условията на настоящия договор;
2.2. Да предостави на Възложителя правото за осъществяване на безналично плащане на
горивата и на техническите инструменти, необходими за това, съгласно условията, договорени между
страните, съдържащи се в Приложение 2 към Договора.
3. Възложителят се задължава:
3.1. Да заплаща цената на закупените горива на Изпълнителя, съгласно условията на настоящия
договор;
3.2. Да извършва необходимите действия по получаване и използване на техническите инструменти
за осъществяване на безналично плащане, съгласно условията, договорени между страните, съдържащи
се в Приложение 2.
IІІ. Финансови условия
4.1. Закупуването на горивата се осъществява на база цените, валидни към момента на
зареждането в бензиностанциите на Изпълнителя, намалени с договорената отстъпка.
4.2. Изпълнителят предоставя на Възложителя търговска отстъпка в размер на …….. % /………./ процента от
стойността на всяка транзакция.
4.3. Финансовите условия по ползването на техническите инструменти за безналично плащане
се съдържат в Приложение 2 .
5.1 За всички извършени транзакции и дължими такси Изпълнителят издава данъчна фактура и
детайлна справка за извършените през съответния период транзакции както следва:
5.1.1. Период на фактуриране: един път месечно (от 1-во до последно число на месеца).
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5.1.2. Срок за издаване на фактурите: до 3 дни след последния ден от периода на
фактуриране.
5.2. Възложителят заплаща стойността на издадените фактури до 10 /десет/ дни от датата на
получаването им, като превежда дължимата сума по банковата сметка на Изпълнителя: :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Възложителят може да получава безплатно текуща информация за всички извършени транзакции по ред,
договорен между страните.
ІV. Срок на действие и прекратяване

7.
Настоящият договор има действие за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и влиза в
сила от ……………..г.
8.
Настоящият договор се прекратява:
8.1.
по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
8.2.
със седемдневно писмено предизвестие от изправната страна, при системно
нарушение (повече от два случая) на задълженията на другата страна;
8.3.
без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се намира в ликвидация или бъде
обявен в несъстоятелност;
8.4.
със седемдневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
V. Санкции и неустойки
10. В случай на забавено плащане след срока по чл. 5.2, Възложителят дължи неустойка
равна на законната лихва за периода на забавеното плащане.
11. В случай на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия договор,
Изпълнителят дължи неустойка равна на законната лихва за всеки ден на неизпълнението, за което
представители на двете страни подписват протокол. Неустойката се изчислява върху стойността на
последното плащане от Възложителя, посочено във фактурата по т. 5.1.1.
12. При прекратяване на договора по т. 8.2 или при предсрочно прекратяване на на договора
от Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на 15 % от стойността на последното плащане
извършено от страна на Възложителя, посочено във фактурата по т. 5.1.1
VІ. Допълнителни разпоредби
12. Всички изменения и допълнения в настоящия договор се извършват в писмена форма.
13. В случай, че някои от клаузите на този договор бъдат отменени или обявени за невалидни,
това не води до отменяне на задълженията на страните по този договор като цяло.
14. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по пътя на
взаимното споразумение, а когато това е невъзможно - съгласно действащото законодателство в Република
България от компетентния съд.
15. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните определят
следните свои представители за контакт:
За Изпълнителя:
Име: ………………
Тел: ………………
Факс: …………….
Е-мейл: ………………

За Възложителя:
Име: …………….
Тел: ………………..
Факс: …………………
Е-мейл: ………………………
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Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
от страните.

ВЪЛОЖИТЕЛ:

1.( д-р Веселин Божков )
Председател на КРС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(……………………..)
Управител

2. ( Соня Маджарова )
Главен счетоводител
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Приложение № 1
ДО
................................................
….…………………………...……………
…………………
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на горива (бензин А-95Н и
дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране
на съобщенията”

Административни сведения
Наименование на участника: ........................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ/ ............................................................................................................
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,
в която участникът е установен)
Седалище:
- пощенски код, населено място:....................................................................................
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: ...................................................................................
Адрес за кореспонденция:. .............................................................................................
- пощенски код, населено място:. ..................................................................................
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:. ..................................................................................
Телефон:............................................
Факс:..................................................
E-mail адрес:........................................
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните
лица:

Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:..........................................................................................................
IBAN................................................................................................................................
BIC............................................................................................................................................
Титуляр на сметката:........................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНE,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на горива (бензин А-95Н
и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за
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регулиране на съобщенията” като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за
участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
Техническите изисквания от документацията и условията в проекта на договор.
4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.
5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се
подчертава) следните подизпълнители:
1......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от
стойността на обществената поръчка (в %)
6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Неразделна част от настоящия документ са:
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП,
подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 1.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено
лице.
Дата: ......................................

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(име и фамилия)
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Приложение №2
_____________________________________________________________________
/пълно наименование на участника/
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка с предмет: „ Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово
гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на
съобщенията”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Предлагаме да доставяме следните течни горива чрез карти за безналично плащане:
............................................................................................................................................................
(посочва се вида на горивото и производителя),
2. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на
подписването на договора.
3.
Място за изпълнение на поръчката – бензиностанциите разположени на територията на
страната, съгласно приложената схема на териториалното разпределение на бензиностанциите
по области, информация за техния брой в областта и адресите им.
Приложения:
1. Схема на териториалното разпределение на бензиностанциите по области, информация за
техния брой в областта и адресите им;
2. Заверени от участника копия от документи за съответствие на качеството на горивата.

Дата ...........

Подпис и печат:
(име и фамилия)
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Приложение № 3
_____________________________________________________________________
/пълно наименование на участника/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в обществена поръчка с предмет: „ Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез
карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията”
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се
запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, обект на
поръчката в съответствие с документацията за участие, като предлагаме следната цена за:
1. Търговска отстъпка от официално обявените цени в бензиностанциите на участника
........... %.
2. За издаването и ползването на картите предлагаме и следните такси:
...................................................................................................................................
(описва се вида и стойността на таксите, които се заплащат във връзка с издаването и ползването
на картите);
Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от
документацията по процедурата.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
(име и фамилия)
Дата …….2016 г.
.
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Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Подписаният/ата .....................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
...................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ..................................................................................................................
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .......................................................................................................................
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя при
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово
гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на
съобщенията”

ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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;
e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до
конкретния участник):
а) няма 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;
б) 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, но за
същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
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7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
б) не се намира в подобна на посочената в буква а) процедура съгласно националните си закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при
чуждестранни участници);
в) не е преустановил дейността си.
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението.
9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение.
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни
условия на труд;
б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 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.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 7-дневен
срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен),
в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11
са:
1. ..............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за
обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са:
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
............................/ ............................/ ......................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
_____________________
Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват
съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част
от офертата и се прилага в Плик № 1.

Дата: ......................................

ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(име и фамилия)
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Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ............................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
...................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ..................................................................................................................
(длъжност)
на ..............................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец,
юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):
...................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово
гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на
съобщенията”

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник,
нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим
самостоятелна оферта.

Дата: ...................................... ДЕКЛАРАТОР: ..........................................................
(име и фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................................
(трите имена)
Данни по документ за самоличност:
.............................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
.............................................................................................................................................
в качеството си на
………………………………………………………………………………........................
(длъжност)
на участник:
..................................................................................................................…………...................
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за
автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията”

21

Приложение № 7
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
Подписаният/ата ..................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
...............................................................................................................................................,
………………………………………………………………………………………………
(длъжност)
на ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „ Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за
безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията”
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от
техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална,
тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в
предвидените от закона случаи.
.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:
...............................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
г.

Декларатор:

(дата на подписване)

Дата: ...................................... ДЕКЛАРАТОР: ..........................................................
(име и фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 8
Образец
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
Подписаният/ата ....................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
.................................................................................................................................... ……......
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...................................................................................................................
(длъжност)
на ..............................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ
.......................................................................................................
участник
в
процедура за възлагане на обществена поръчка с „ Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово
гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на
съобщенията”
.

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
3. Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

Дата: ...................................... ДЕКЛАРАТОР: ..........................................................
(име и фамилия)

____________________
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