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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящата публична покана за възлагане на поръчка се отнася до избор на изпълнител за 

сключване на договор за „Доставка на горива (бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично 
плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията”. 

2. В процедурата може да участва всеки кандидат, който отговаря на обявените от 
Възложителя условия.  

 
 

ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Вид, обхват и обем на дейностите на изпълнителя в обекта на поръчката: 
Изпълнителят продава горива в своите бензиностанции на територията на страната чрез 

използване на карти за безналично плащане. 
2. Видовете и количествата на течните горива са съобразно конкретното потребление на 

Възложителя за срок от 12 (дванадесет) месеца.  
3. Качеството на горивата следва да отговаря на Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. ДВ. бр. 66 от 25 юли 2003 г.). 
4. 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. 

 
 

 
ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 
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 във всяка 
област на Република България по смисъла на Закона за административно – териториалното 
устройство на Република България. В случай че участникът разполага с бензиностанция или с 
бензиностанции във всяка област на Република България, то във всяка конкретна област поне един от 
тези обекти задължително следва да е в населеното място – административен център на областта. 
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ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
  

1. Офертата задължително съдържа:  
1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия 
участника; 

      1.2.Срок за изпълнение на поръчката; 
 1.3.Срок на валидност на офертата; 

1.4. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 
 1.4.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на 
обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.  

 1.4.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, се представя документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно 
националното му законодателство. Документът се представя и в официален превод.   

 1.4.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се 
представя и акта за създаването му (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се 
представя и в превод на български език). 
 1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или 
някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, 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. 
 1.6. Декларациите по точки 1.7 и 1.8 не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 
  1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - съгласно Приложение № 4 към настоящата 
документация. 

  1.8. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – съгласно Приложение № 5 към настоящата 
документация. Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в 
състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен 
гражданин, декларациите се представят и в превод. 

  1.9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако 
се предвиждат такива.  

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на 
подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (процент от 
общата стойност на поръчката).  

Подизпълнителите удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се 
прилагат към офертата на участника: 

- декларация за съгласие за участие като подизпълнител - представляващия и управляващ 
подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата 
документация  (Приложение № 6); 

- документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т. 1.4 по-горе; 

- декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности 

и/или квалификация.  
Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните  изисквания за оборот и 

брой изпълнени договори, посочени в обявлението, изискуеми за участника, но са длъжни да 
представят същите документи за икономическо и финансово състояние, технически възможности 
и/или квалификация, каквито представя и участника. 
 1.10. Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние, както и 
техническите възможности и/или квалификация на участника и документи, с които се доказват 
минималните изисквания: 

1.10.1. Участниците трябва да са реализирали общ оборот от дейности, сходни с предмета на 
поръчката – доставка на гориво чрез карти за безналично плащане в размер минимум 100 000 (сто 
хиляди) лв. без вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012).  
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За доказване на това изискване се представя: информация за общия оборот и за оборота от 
доставка на гориво чрез карти за безналично плащане за последните 3 (три) години. 

1.10.2. Участниците трябва да са изпълнили или участвали в изпълнението на 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 са учредени.  

За доказване на това изискване се представят списък на основните договори за доставка на 
гориво чрез карти за безналично плащане с посочване на дати на сключване и изпълнение, 
контрагенти и стойности. Към списъка участникът прилага и референции за добро изпълнение на 
договорите. 

1.11.Декларация, съдържаща обща схема на териториалното разпределение на 
бензиностанциите му по области, информация за техния брой в областта и посочване на адреса им.  

1.12. Заверени от участника копия от документи за съответствие на качеството на горивата.  
  1.13. Техническо предложение - следва да бъде изготвено по образеца от настоящата 
документация (Приложение № 3) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, 
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 
  1.14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката. Подготвя се от участника по образеца 
за Ценово предложение (Приложение № 2). 
 Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение 
на поръчката при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се 
прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и 
участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически 
лица. 
 
 
 

V. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, на адрес: 
гр. София, ул. “Гурко” № 6, деловодството с срок до 17.30 ч. на 26.04.2013 г., включително.  

 
VІ. 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.  

 
 

VIІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА OФЕРТАТА 
 

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан 
непрозрачен плик. 

2.  Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
3. Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6. 
4. Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на процедурата. 
5. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията. 
6. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен номер. 

 
 

VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ  И  КЛАСИРАНЕ 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. 
 
 
Неразделна част от насоящата покана са: 

1. Приложение № 1 - Образец на оферта; 
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2. Приложение № 2 - Образец на  ценово предложение; 
3. Приложение № 3 - Образец на  техническо предложение; 
4. Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
5. Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
6. Приложение № 6 – Декларация за подизпълнители. 
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Приложение № 1 
 

 
О Ф Е Р Т А 

за участие в поръчка с предмет: 
     „Доставка на горива (бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане“ 

Административни данни на участника: 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 

 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
  
Обслужваща банка ..................................................... банков код BIC ...............…….................., 
Банкова сметка IBAN, по която следва да бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо) 
е 
............................................................................. 
Титуляр на сметката ................................................................. 
 

 Уважаеми дами и господа, 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в поръчка с предмет: „Доставка на 

горива (бензин и дизелово гориво)  чрез карти за безналично плащане за автомобилите на КРС.” 
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 

поръчка и изискванията на ЗОП Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ….. дни след датата, 
определена за краен срок за предаване на офертите за участие. 

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме  
      (зачертайте вярното) 

услугите на следните подизпълнители: 
 
Наименование на 
подизпълнителя 

Обхват на дейностите, които ще 
извършва 

Размер на участието на 
поизпълнителя в общата 
цена на предложението 
(в %) 
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Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме: 
1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
2.   Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията; 
3.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;  

 4.   Други по преценка на участника. 
          
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и Фамилия) 
__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: ….. 
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Приложение № 2 
 

_____________________________________________________________________               
                                      /пълно наименование на участника/  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

в поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично 
плащане“. 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената 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 …….2013 г.                                                                                           
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Приложение № 3 
 

_____________________________________________________________________              
/пълно наименование на участника/ 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за участие в поръчка с предмет: 

„Доставка на горива (бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане“ 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

След запознаване с документацията за участие в поръчка с предмет: “Доставка на горива 
(бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане”, ние сме съгласни валидността на 
нашето предложение да бъде ….. дни от датата на отваряне на предложението и ще остане 
обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
 До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от 
Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между 
двете страни. 
 Ние: 
 От .........................................................................                            

(изписва се името на Участника) 
  
предлагаме да доставяме следните течни горива чрез карти за безналично плащане: 
................................................................................................................................................................. 

(посочва се вида на горивото и производителя), 
  

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

(име и фамилия) 
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. 
 

 
Приложение № 4 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на  
             (посочете фирмата на участника) 
ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 
…………………………………………………………………………………… - участник в процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “ Доставка на горива (бензин и дизелово гориво) 
чрез карти за безналично плащане” 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за: 
  (зачертайте невярното) 
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; 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 
    г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                       (подпис)         
                                                                
 
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  
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 Приложение № 5 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

  
 Долуподписаният       ,  
в качеството ми на______________________________________________________________   

      (посочете длъжността) 
в         (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на 
управление                               
ЕИК......................  - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка 
на горива (бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане” 

 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона 
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 
Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                                                                    

(подпис) 
 
 
 
 
 
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  
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Приложение № 6 
  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет “Доставка на 

горива (бензин и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане” 
 
Долуподписаният /-ната/ ..........................................,  в качеството ми на 

................................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да 
представлява и управлява.) на ...................................................................... - подизпълнител в 
процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на горива (бензин и 
дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане” 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 Представляваният (ото) от мен          .  

(посочете фирмата, която представлявате)  

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника на      
          
        (посочете участника, на който сте подизпълнител) 
при изпълнение на горепосочената поръчка.  

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % 
са, както следва:           
(избройте конкретните дейности  и техния дял  от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 
изпълнени от Вас като подизпълнител).  

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  
 
Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        
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