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I. II. IV.

BGЛетница: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт
Община  Летница,  бул.  "България"  №19,  За:  инж.Павлинка  Чолакова,  Република
България 5570, Летница, Тел.: 06941 2163, Email: letnitsa@mail.bg, Факс: 06941 2256
Място/места за контакт: Община Летница
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.letnitsa.bg.
Адрес на профила на купувача: www.letnitsa.bg.

I.1)

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.

Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
«Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния
парк на Община Летница за календарната 2015 година»

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Доставки
Покупка  
Място на изпълнение: Бензин А95Н и част от дизеловото гориво  от търговски
обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България; част от

II.1.2)
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дизеловото гориво  гаражите на общината, гр.Летница, ул."Г.М.Димитров" №3.
Код NUTS:
Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката
«Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния
парк на Община Летница за календарната 2015 година». Доставката чрез покупка на
течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за
календарната  2015  година,  е  както  следва:    Бензин  А95Н  –  до  6  000  литра  от
търговски обекти  (бензиностанции) на Изпълнителя на  територията на Р България
чрез карти за безналично плащане;  Дизелово гориво – до 70 000 литра от търговски
обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти
за безналично плащане, включително и след подадени писмени заявки от страна на
Възложителя  от  по  3  (три)  тона  с  транспорт  на  Изпълнителя  франко  склад  на
Възложителя.

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
09000000, 09132100, 09134200

Описание:
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници 
Безоловен бензин 
Дизелово гориво 

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции
НЕ

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
Прогнозни  количества  за  течни  горива,  както  следва:  *  Бензин  А95Н    до  6  000
литра * Дизелово гориво  до 70 000 литра. Възложителят си запазва правото да не
ги усвои (закупи) в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост.

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
187500 BGN
Опции
НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)
Начало



РАЗДЕЛ  ІII  ЮРИДИЧЕСКА,  ИКОНОМИЧЕСКА,  ФИНАНСОВА  И  ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

01.01.2015 г. 

Завършване
31.12.2015 г. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка е в размер
на  1  500.00  (хиляда  и  петстотин)  лева.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  в
размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една
от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Летница
в  "Банка  ДСК"  ЕАД,  клон  Летница,  BIC:  STSABGSF;  IBAN:
BG23STSA93003319012010;  б)  банкова  гаранция  с  валидност  180  дни  от  крайния
срок за подаване на офертите при гаранция за участие и със срок на валидност най
малко  10  календарни  дни  след  изтичане  на  срока  на  действие  на  договора  при
гаранция  за  изпълнение.  Гаранцията  за  изпълнение  се  представя  към  момента  на
сключване  на  договора  с  определения  за  изпълнител  участник.  Задържането  и
освобождаването на гаранцията за участие се осъществява по реда на чл.61 и чл.62
от ЗОП.

ІІІ.1.1)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Разплащането се осъществява след представяне на фактура оригинал и съпътстващи
документи  (подробна  разпечатка    извлечение  за  зарежданията  на  всяко  МПС  по
дни, часове, количество, вид и стойност на зареденото гориво) и при условията на
отсрочено плащане, определено в офертата на изпълнителя, но неповече от 30 дни.
Плащането се финансира с бюджетни средства на Обшина Летница.

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Възложителят,  с  оглед  предоставената  му  правна  възможност  в  чл.25,  ал.3,  т.2  от
ЗОП  не  поставя  и  няма  изискване  за  създаване  на юридическо  лице,  в  случай,  че
избраният  за Изпълнител  участник  е  обединение  от  физически  и/или юридически
лица.  В  случай,  че  участникът  кандидатства  като  обединение,  което  не  е
регистрирано  като  самостоятелно  юридическо  лице,  тогава  участниците  в
обединението  сключват  договор.  Договорът  трябва  да  съдържа  клаузи,  които
гарантират,  че  всички членове на обединението  са отговорни,  заедно и поотделно
по  Закона  за  задълженията  и  договорите  и  че  са  отговорни  заедно и  поотделно  за
изпълнението  на  договора.  В  договора  трябва  да  се  посочва  точното  и  ясно

ІІІ.1.3)



разпределение  на  изпълнението  на  отделните  видове  дейности  между  отделните
участници в обединението, като разпределението следва да посочва съответния вид
дейност,  който  ще  се  изпълнява  от  всеки  от  членовете  на  обединението.
Участниците  в  обединението  трябва  да  посочат  задължително  физическото  лице,
упълномощено  да  представлява  обединението  пред  трети  лица,  в  т.ч.  и  пред
възложителя, да подписва всички документи от името на обединението, както и че
представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и
за  сметка  на  обединението  и  да  сключи  договор  с  възложителя.  Упълномощеното
лице на обединението е упълномощено да получава указания за и от името на всеки
член на обединението,  че изпълнението на договора,  включително плащанията,  са
отговорност  на  упълномощеното  лице  на  обединението.  Всички  членове  на
обединението  са  задължени  да  останат  в  него  за  целия  период  на  изпълнение  на
договора. Срокът на обединението да е наймалко за времето, за което поръчката ще
бъде изпълнена. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването
на  офертата.  Когато  не  е  приложен  договор  за  създаване  на  обединение  или  в
приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата –
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.

Други особени условия
І.  Не  може  да  участва  в  процедура  за  възлагане  на  обществената  поръчка  лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който: 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.  ІІ.Не  могат  да  участват  в  процедура  за
възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: 1. При които лицата по
чл.47,  ал.  4  от  ЗОП  са  свързани  лица  по  смисъла  &1,  т.23а  от  Допълнителната

ІІІ.1.4)



разпоредба  на  ЗОП  с  възложителя  или  със  служители  на  ръководна  длъжност  в
неговата  организация;  2.  Които  са  сключили  договор  с  лице  по  чл.  21  или  22  от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  ІІІ.Наличието
на обстоятелства по чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата,  регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на
хипотезата по чл.5, т.3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от
процедурата по възлагане на обществената поръчка. ІV.Горивата трябва да отговарят
на  Наредбата  за  изискванията  за  качеството  на  течните  горива,  условията,  реда  и
начина  за  техния  контрол.  V.Участниците  трябва  да  имат  изградена  мрежа  от
търговски обекти (бензиностанции) на територията на цялата страна с непрекъснат
режим на работа чрез предоставяне от Изпълнителя на карти за безналично плащане
за  зареждане  на  транспортните  средства  и  възможност  за  доставка  в  гаражите  на
общината,  гр.Летница,  ул.  ”Г. М. Димитров” №3,  в  количества  от  по  3  (три)  тона
чрез подаване на заявка от страна на Възложителя при възникнала необходимост. В
случай  че  междувременно  участникът  определен  за  изпълнител  придобие  на
разположение  и  друг/други  търговски  обекти  /бензиностанции/,  в  които  е  налице
устройство  за карти  за безналично плащане,  той следва да предостави възможност
на Възложителя да зарежда автомобилите си с гориво и на тях.

Условия за участиеІІІ.2)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им
в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За да бъде допуснат до участие, всеки
участник представя следните документи: Плик №1 "Документи за подбор" със
следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в
Офертата, подписан от представляващия Участника; 2.Административни сведения;
3.Представяне на участника, което включва: а) Посочване на единен
идентификационен код (с декларация) 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; б)
декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 4.При участници обединения – копие от
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата, в
който се посочва представляващият; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие
или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на
подизпълнители и списък с имената им, с посочване на видовете работи от предмета
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка; 7.Декларация за
съгласие за участие като подизпълнител; 8.Декларация за липса на свързаност с друг
участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.
8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 9.Декларация за валидност на офертата; 10.Декларация за

ІІІ.2.1)



приемане на условията в проекта на договора; 11.Декларация по чл. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици; 12.Оферта. Плик №2 "Предложение за изпълнение на
поръчката" със следното съдържание: 1.Техническо предложение за изпълнение на
поръчката. Плик №3 "Предлагана цена" със следното съдържание: 1.Ценово
предложение на участника  в оригинал на хартиен и магнитен носител.
Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания към икономическите и
финансови възможности на участниците.

ІІІ.2.2)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
датите и получателите. Доказателството за извършената доставка се предоставя под
формата на удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган, или
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката; 2.Списък на течните горива, които участникът ще доставя, с точни
наименования, стандарти и производители; 3.Декларация, съдържаща актуален
списък на собствени или наети търговски обекти (бензиностанции) на територията
на страната, даващи възможности за зареждане с карти за безкасово плащане и
предлагащи всички видове гориво, предмет на поръчката, като в него трябва да има
наличие на ПОНЕ ЕДИН търговски обект (бензиностанция) на разстояние до 20 км.
от Общинския център  гр. Летница  описание, точно местонахождение, адрес,
видове горива, работно време; 4.Валидни копия на сертификати/удостоверения и/
или други документи (в срока на тяхната валидност), издадени от акредитирани
лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на горивата със
съответните спецификации или стандарти за необходимото качество, свързани с
Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина на техния контрол или други еквивалентни документи; 5.Декларация с
описание на техническото оборудване и транспорт, отговарящ на изискванията за
съхранение и транспортиране на горивата, съгласно нормативните изисквания,
включително и мерките за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1.Участникът да има изградена клонова мрежа от
търговски обекти (бензиностанции) за доставка на горивата, предмет на поръчката
на територията на Р България. Във всеки един от посочените търговски обекти
(бензиностанции) да е налице устройство за карти за безкасово плащане.
2.Участникът трябва да има наличие на ПОНЕ ЕДИН търговски обект
(бензиностанция) на разстояние до 20 км. от Общинския център  гр. Летница. В
посоченият търговски обект (бензиностанция) да е налице устройство за карти за
безкасово плащане и предлагащ всички видове горива, предмет на поръчката, с
работно време 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата.

ІІІ.2.3)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)



РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Икономически найизгодна оферта при:

ІV.2.1)

Посочените подолу показатели:
Показател: Търговска отстъпка в % от официално обявените цени в
бензиностанциите на участника за бензин А95Н; тежест: 20
Показател: Търговска отстъпка в % от официално обявените цени в
бензиностанциите на участника за дизелово гориво; тежест: 30
Показател: Търговска отстъпка в % за доставка на Дизелово гориво след подадени
писмени заявки от страна на Възложителя от по 3 (три) тона с транспорт на
Изпълнителя франко склад на Възложителя; тежест: 50

Административна информацияIV.3)
Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие
27.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи
НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.10.2014 г.  Час: 17:00

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)
Продължителност в дни
180

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 10:00
Място
Община Летница, бул. "България" №19, заседателна зала "Форум"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите  е публично и на него могат да присъстват участниците  в
процедурата  или  техни  упълномощени  представители,  както  и  представители  на
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

за достъп до сградата на Община Летница, в която се извършва отварянето.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка
Ежегодно възлагане

VI.1)

Tова представлява периодично възлагане на поръчка
Ежегодно възлагане

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ

VI.2)

Допълнителна информация
Желаещите  да  получат  Документация  за  участие  в  процедурата  за  възлагане  на
обществената поръчка могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт
на  Община  Летница    www.letnitsa.bg,  „Профил  на  купувача”.  Получаването  на
документация  по  настоящата  обществена  поръчка  не  е  обвързано  с  плащане  или
регистрация.  Възложителят  ще  публикува  разясненията  по  документацията  в
официалния  сайт  на  община  Летница    www.letnitsa.bg,  „Профил  на  купувача”.
Възложителят ще  обяви  датата,  часа  и мястото  на  отварянето  и  оповестяването  на
ценовите оферти на официалния сайт на община Летница  www.letnitsa.bg, „Профил
на купувача”, наймалко два работни дни преди отварянето им.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9356113, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби
Жалба се подава съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП. Жалба срещу действия или
бездействия на възложителя, с които се възпрепяства достъпа или участието на лица
в процедурата, се подава в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
09.09.2014 г. 

VI.5)

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')

