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І. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 1. Правно основание: 

   Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 186 от ЗОП. За нерегла-

ментираните в настоящата документация условия се прилагат разпоредбите на – част първа и 

втора от ЗОП.  

 

          2. Предоставяне на документация. 

Обявата и приложените към нея документи са достъпни в секция «Профил Купувача« 

на официалната страница на Община Руен: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-

ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php 

         

      3. Описание на предмета на обществената поръчка: 

         Поръчката е с предмет: "ДОСТАВКА НА ГОРИВА (АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН 

А95Н И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО) ЗА НУЖДИТЕ НА МПС НА ОБЩИНА РУЕН" и включ-

ва две обособени позиции, а именно: 
        3. 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на Дизелово гориво  и Бензин А95H от 

доставчик, разполагащ с  бензиностанции на територията на Община Руен”; 

        3. 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на Дизелово гориво  от доставчик, 

разполагащ с бензиностанции на територията на страната”. 

 

        Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е мотивирано от след-

ните обстоятелства: 

          В обхвата на Община Руен са включени 39 населени места, като общината е с площ 

от 689,937 km
2
. На територията на община Руен обаче оперират доставчици на горива- 

дизелово гориво и бензин А95, разполагащи с обекти единствено и само на нейна терито-

рия. Основното движение на МПС, собственост на общината се осъществява на терито-

рията на същата.  

          От друга страна, част от служебните МПС, ползващи дизелово гориво се използват 

и за пътувания извън териториалния обхват на община Руен, като в повечето случаи са 

пътувания на големи разстояния. Предвид на това е налице необходимост от определяне 

на доставчик на горива – дизелово гориво, разполагащ с обект извън териториалния об-

хват на община Руен.  

         С оглед спецификата на териториалното разположение на доставчици на горива – 

дизелово гориво и бензин А95, обхвата на движение на служебните МПС, спазване на 

прогласените в ЗОП принципи за недопускане на дискриминация, пропорционалност и 

свободна конкуренция, ефективно и прозрачно разходване на публични средства считам, 

че е целесъобразно обособяването на две обособени позици. 

 

         

        4. Прогнозна стойност на поръчката: 

        Общата прогнозна стойност на поръчката е 69 900 (шестдесет и девет хиляди и девет-

стотин) лева без  вкл. ДДС, разделена по обособени позиции е както следва:  

        4.1. Обособена  позиция № 1 – 57 000 (петдесет и седем хиляди) лева без вкл. ДДС; 

         4.2. Обособена позиция № 2 – 12 900 (дванадесет хиляди и деветстотин) лева без вкл.   

ДДС.  

           

 5. Срок за изпълнение на поръчката- 12 месеца, считано от датата на сключване на 

договора с избрания изпълнител. 

 



 

 

           6. Срок на валидност на офертите - 3 (три) месеца, считано от датата, определена за 

краен срок за получаване на оферти. 

           7. Обхват на поръчката - Обхватът на поръчката и по двете обособени позиции са 

покупката на течни гороива- бензин А-95 и гориво за дизелови двигатели, предназначено за 

моторните превозни средства, собственост на Община Руен.  

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

       Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си зареждане на МПС, собстве-

ност на община Руен, описани в т. 2 от Раздел I. Техническа спецификация с течни горива, 

както следва:  

       -   Обособена позиция 1 : бензин А-95H и дизелово гориво; 

       -   Обособена позиция 2 :  дизелово гориво 

      , в търговски обекти (бензиностанции) на избраните за изпълнители участници, по всяко 

време на денонощието.  

 

           1.  Вид горива, предмет на поръчката: 

 

 

        Горивата следва да отговарят на БДС-EN228 (или еквивалент) за бензин А-95H, 

съответно БДС-EN590 (или еквивалент) за дизеловото гориво. 

 

     - Бензин А95 –Н 10 ppm E5 7% био с код по КН 27101245  

 

      Доставеният автомобилен бензин А95 трябва да отговаря на изискванията за качество 

съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на теч-

ните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за възобно-

вяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмо-

сферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна 

база в България.  

 

 

 - Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с код по КН 27102011  

 

      Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно 

Приложение № 2 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и ал-

тернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в 

България.  

   

         2. Списък на моторните превозни средства, собственост на община Руен: 

 

№ по 

ред 

Вид автомобил 

 
Рег. № 

 

1 НИВА ВАЗ А 78 - 60 ВВ 

2 ОПЕЛ МОКА А 52 - 30 МР 

3 ШЕВРОЛЕТ КРУЗ А 52 - 07 МР 

4 ШКОДА ФАБИЯ А 83 – 87 ВТ 
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5 СИТРОЕН - УЧИЛИЩЕН МИКРОБУС А 84 – 91 КС 

6 МЕРЦЕДЕС А 66 – 11 КН 

7 ИСУЗИ А 60 – 58 КС 

8 ОТОЙОЛ - ИВЕКО А 82 – 78 КС 

9 ОТОЙОЛ А 82 – 79 КС 

10 ОТОЙОЛ А 82 – 80 КС 

11 ХЮНДАЙ А 82 – 84 КС 

12 ИСУЗИ А 84 – 92 КС 

13 ХЮНДАЙ А 84 – 93 КС 

14 ИСУЗИ А 84 – 95 КС 

15 ИСУЗИ А 84 – 96 КС 

16 СИТРОЕН ПИКАСО А 74 – 08 КТ 

17 ОПЕЛ АСТРА  А 59 – 44 ММ 

18 МТБЛ - БТР  

19 НИСАН ТЕРАНО А 52 – 96 МХ 

    

     3. Прогнозно количество горива, предмет на доставките. 

     За осигуряване потребностите на Общината е необходима доставка на следните прогнозни 

количества течни горива: 

    За Обособена позиция 1: 

     - Бензин – А95 Н -  3 800 литра; 

     - Дизелово гориво – 21 650 литра; 

    За Обособена позиция 2 : 

     - Дизелово гориво – 5 405 литра 

     Посочените прогнозни количества са приблизителни и Възложителят си запазва правото да 

ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди.  Възложителят 

не носи отговорност пред Доставчикът за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде 

изпълнен изцяло. 

       4. Изисквания към изпълнението на поръчката 

   

       4.1.Обособена позиция 1:   
        При изпълнението на поръчката следва да се ползва системата за безналично картово раз-

плащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво. Електронните карти 

следва да бъдат издавани безвъзмездно, като Възложителя не заплаща такса за обслужване на 

картите и такси за транзакции.С оглед изпълнението на поръчката по обособената позиция ра-

ботното време следва да бъде 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Доставяните горива 

следва да отговарят на нормативните изисквания 

 

        4.2. Обособена позиция 2:  
         При изпълнението на поръчката следва да се ползва системата за безналично картово 

разплащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво Електронните карти 

следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителя не заплаща такса за обслужване на 

картите и такси за транзакции. С оглед изпълнението на поръчката по обособената позиция 

работното време следва да бъде 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Доставяните гори-

ва следва да отговарят на нормативните изисквания 

 

 

          

         5. Други изисквания 



 

 

         При поискване от Възложителя участникът следва  да представи Декларации за 

съответствие съгласно чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи, че 

предлаганите горива съответстват на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по 

§ 1, т.1 и 3 от цитираната Наредба (заверени от участника копия). От представените 

декларации за съответствие трябва да е видно, че посочените партиди са предназначени за 

разпространение и/или използване в търговските обекти на участника.  

         При възникнали аварии по автомобилите, в резултат на зареждане с некачествено гориво, 

доказано по съответния ред ще се съставя констативен протокол, подписан от двете страни. 

Разходите за ремонта са за сметка на Изпълнителя. 

 

 

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

  1. Съгласно чл. 70, ал.1 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа на 

«икономически най- изгодна оферта». На основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, Възложителят оп-

ределяя икономически най-изгодната оферта по отделните обособени позиции, въз основа на 

критерия «най- ниска цена». 

2.На оценка подлежи предложената от участника търговска отстъпка за изпълнение на 

съответната обособена позиция от официално обявените и действащи към момента на зареж-

дане на горивата цени с вкл. ДДС в бензиностанциите на участника. На  първо място се класи-

ра участник предложил най-голяма търговска отстъпка. 

3.Размерът на търговската отстъпка остава непроменен през целия срок на действие на 

договора, а именно 12 месеца. Търговската отстъпка следва да  бъде посочена от участни-

ка като процент. 

 

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И 

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ. 

 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1 Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, кое-

то има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания 

на Възложителя в настоящата документация, както и на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

1.2. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, 

специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – ориги-

нал. 

           1.3. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи 

копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

             Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на 

офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в 

обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, 

гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е 
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променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка. 

  1.4. На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създа-

ване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физи-

чески и/или юридически лица, но договорът за обществена поръчка се сключва след като из-

пълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регист-

рация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 1.5. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самосто-

ятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен. 

 

2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в три дневен срок от нас-

тъпване на някое от обстоятелствата , посочени в т. 2.1, т. 2.3 и т. 2.4.1. 

2.1 Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена по-

ръчка участник за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди 

или по време на процедурата: 

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301– 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или престъпления, аналогични на посо-

чените в друга държава членка или трета страна; 

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

*не се прилага, когато: 

-се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

-размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не по-

вече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова го-

дина. 

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

г) установено е, че: 

-е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на ос-

нования за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 

301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.2. Основанията по т. 2.1.1, б.“а“ и “е“ се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат право-

мощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 



 

 

Тези лица са както следва: 

-при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския за-

кон; 

-при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

- при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от Търговс-

кия закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

-при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

-при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

- при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистри-

ран; 

- в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите (чл. 40, ал. 2, т. 8 от ППЗОП), когато има таки-

ва. Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, 

в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно тери-

торията на държавата, в която се провежда процедурата при Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 

от ЗОП. 

- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представ-

ляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

2.1.3.Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юриди-

чески лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1.1. основа-

нията за отстраняване. 

2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1. , б „а“ по-горе се прилагат до изтичане 

на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по 

т. 2.1.1, б. “г“, предложение първо и б. „д“ – три години от датата на настъпване на обстоятел-

ствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството е посочен друг срок. 

 

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. б.“а“ се пре-

доставя на Възложителя ,чрез попълване на Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Образец 1. 

 Участникът следва да декларира, че спрямо него не са налице някои от обстоятелства-

та визирани в чл. 101, ал.9 - 11 от ЗОП, чрез попълване на декларация – Образец 4. 

Липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1, б. „б“ се удостоверява от участника 

с представяне на декларация по чл.97, ал. 5 от ППЗОП- Образец 2. 

Липсата или наличието на обстоятелства по по т.2.1.1, б. „в“ се удостоверява от участ-

ника с представяне на декларация – Образец 2. 

2.3. Други основания за отстраняване: 

 Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 

2.3.1. Участници, които са свързани лица. Наличието или липсата на свързаност се 

удостоверява от участника с представяне на декларация – Образец 4. 

 Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „свързани 

лица " са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
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б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена ли-

ния до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включи-

телно. 

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа 

„ контрол " е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или дру-

го юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управи-

телния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

2.3.2. Участници, които нямат право да участва в обществени поръчки на основание чл. 

3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дру-

жествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях ли-

ца и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

Наличието или липсата на обстоятелствата по т. 2.3.2. се удостоверява от участника с 

представяне на декларация – Образец 3. 

2.3.3. Участник, които не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в Обявата за събиране на оферти или в тази документация. 

2.3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обяве-

ните условия на поръчката. 

2.3.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – ал. 5 от ЗОП. 

2.3.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на основания 

за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП). 

2.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 2.1.1.и т. 2.2.1 от 

настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че е пред-

приел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното осно-

вание за отстраняване, като може да докаже, че е: 

1. погасил задълженията си по т. 2.1.1, б. “б“, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, нас-

тъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на ком-

петентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кад-

рови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

2.4.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните доку-

менти: 

- По отношение на обстоятелството по б. „а“ и б. “б“ (чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) - 

документ за извършено плащане или споразумение, и друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсроч-



 

 

ване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължи-

мите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

- По отношение на обстоятелството по б. „в“ (чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП) - документ 

от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

2.4.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4 участник, който с влязла в си-

ла присъда или друг акт, съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена 

присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени по-

ръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта. 

2.4.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе предвид 

тежестта и конкретните обстоятелства свързани с престъплението/ нарушението. 

Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят няма да го отстрани от процедурата. 

            Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на на-

деждност по т. 2.4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в офертата на участника. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Използване капацитета на трети лица 

3.1.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от прав-

ната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности. 

3.2. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 

представи документи за поетите от третите лица задължения.  

Доказателствата за поетите от третите лица ангажименти и за съответствието им с кри-

териите за подбор, участниците представят преди подписвнаето на договора или във всеки 

друг момент, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

3.3.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване-

то на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са на-

лице основанията за отстраняване от процедурата.  

3.4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т. 3.2 – т. 3.3. 

3.5. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, към офертата си  

участникът следва да приложи Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /по образец/ подписаната от 

третите лица. 

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Участниците могат да използват подизпълнител при изпълнение на обществената по-

ръчка.  В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

Доказателствата за поетите от подизпълнителите ангажименти и за съответствието им с 

критериите за подбор, участниците представят преди подписвнаето на договора или във всеки 

друг момент, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

            Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстра-

няване от процедурата.  Независимо от възможността за използване на подизпълнители отго-

ворността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Когато участник ще използва подизпълнител, следва да приложи към офертата си  

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП /по образец/ подписаната от подизпълнителя. 
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           5. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕХНИЧЕСКИТЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

5.1. Участникът следва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет  и 

обем идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. 

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнили минимум една дейност с 

предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнена през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 

Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената 

поръчка” следва да се разбира дейност по изпълнение на доставка на горива, чрез зареждане 

от бензиностанции.  

Документи за доказване във връзка с поставеното изискване : Списък - деклара-

ция на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказателство за извършена-

та услуга. 

 

5.2. Участникът следва да разполага с обекти за доставка на горива, предмет на насто-

ящата обществена поръчка, по обособени позиции, както следва:  

  

За Обособена позиция 1: 

Участникът в процедурата следва да разполага с  поне една бензиностанция  на терито-

рията на Община Руен, която да предлага всички видове горива, предмет на спецификацията и  

е с денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата/ при осигуряване 

на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване. 

 

Документи за доказване във връзка с поставеното изискване : Списък- деклара-

ция по образец на обекти (бензиностанции) на участника, които да отговарят на изиск-

ванията на Възложителя. 

 

За Обособена позиция 2:  

Участникът следва да докаже наличие на един или няколко обекта /бензиностанции/, 

осигуряваща/и възможност за зареждане с гориво- дизелово гориво, предмет на 

спецификацията,  с денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата/ 

при осигуряване на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване и със следното 

минимално териториално покритие – АМ Тракия. 

 

  

           Документи за доказване във връзка с поставеното изискване : Списък- деклара-

ция по образец на търговските обекти (бензиностанции) за безкасово зареждане с гори-

во на участника, които да отговарят на изискванията на Възложителя. 

 

5.3. Участниците и по двете обособени позиции трябва да притежават система за изда-

ване и ползване на карти за безналично плащане.  

Участниците и по двете обособени процедури  трябва да са установили процедура по 

издаване на карти за безналично плащане, съдържаща информация за условията за издаването 

и обслужването им, ползваната система за сигурност при плащането, срок за издаване на кар-

тите, начина за предоставяне на информация за зарежданията /дата, час, място и др./ 

Документи за доказване във връзка с поставеното изискване: описание на устано-

вената система. 

 

РАЗДЕЛ V. ИЗИВСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВА-

НЕ НА ОФЕРТИ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. 



 

 

 1.Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от 

участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на общинската администрация се-

ло Руен, Община Руен, Област Бургас, ул. „Първи май” № 18, Деловодство, етаж – Трети. 

Оферите следва да бъдат представени на адреса на Възложителя, посочен по-горе, етаж трети 

- Деловдство, в срок до 09.11.2016г., 17:00 часа. 

            2.Върху плика се изписва „Оферта“ и се посочва предмета на поръчката, обособената 

позиция, за която се представя оферта,  наименование на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, електронен адрес и по възможност факс.  

 

 ДО ОБЩИНА  РУЕН 

с. Руен, област Бургас, ул. „Първи май” № 18 

 

ОФЕРТА 

за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП чрез събиране на 

оферти с обява с предмет: ДОСТАВКА НА ГОРИВА (АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН 

А95Н И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО) ЗА НУЖДИТЕ НА МПС НА ОБЩИНА РУЕН" по обо-

собена позиция: ……………………………………/изписва се обособената позиция, за ко-

ято участника подава своята оферта/ 

_________________________________________________ 

(име на участника) 

_________________________________________________ 

(адрес за кореспонденция) 

_________________________________________________ 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

  

        3. Отваряне на офертите: 

         Офертите ще се отворят  на 10.11.2016г. часа в стая 20 на община Руен, адрес: село Руен, 

ул. „Първи май”№ 18, ет. 2. 

         Отварянето на офертите е  публично, акто комисията ще спазва реда, предвиден в чл.97, 

ал.3 от ППЗОП,  а именно: комисията отваря офертите по редна на тяхното постъпване и обя-

вява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват предста-

вители на участниците. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите 

и за класирането на участниците.  

           

        4. Съдържание на офертата: 

      - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56  от ЗОП (ако е 

приложимо); 

      - Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обедине-

нието (когато е приложимо); 

     - Декларация по чл.97, ал. 5 от ППЗОП- Образец 2; 

     - Декларация по чл.97, ал. 5 от ППЗОП- Образец 3; 

     - Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

     - Декларация по чл. 101, ал.9- 11 от ЗОП; 

     - Документ за упълномощаване, когато лицето ,което подава оферта не е законният 

представител на участника; 

      - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец 5 и Образец 6, в зависи-

мост от обособената позиция, за която участника подава оферта; 
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     - Ценово предложение – Образец 7 и Образец 8, в зависимост от обособената позиция, за 

която се представя оферта; 

    - Списък - декларация на доставките, които са иденчтини или сходни с предмета на об-

ществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, ведно с доказа-

телство за извършената услуга- Образец 9; 

    - Списък- декларация по образец на търговските обекти (бензиностанции) за безкасово за-

реждане с гориво на участника, които да отговарят на изискванията на Възложителя - Об-

разец 10; 

   - Описание на установената система за издаване на карти за безналично плащане. 

 

 

            

 

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

 

 

Възложителят изисква от определения за изпълнител гаранция, за обезпечаване изпъл-

нението на договора. 

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3% (три процента) 

от прогнозната стойност на съответната обособена позиция. 

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

а) банкова гаранция; 

б) парична сума по сметка на Възложителя или внесена в брой на касата на общината; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на из-

пълнителя. 

Участникът, избран за Изпълнител, сам избира формата, под която да представи гаран-

цията за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вноси-

тел на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

При избор на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора – парична сума, то тя 

следва да се внесе на касата на общината или да бъде преведена по банков път по следната 

сметка на Община Руен: 

 

IBAN – BG72BUIN95613300506178 

ВIC код - BUINBGSF, 

при  “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 

като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава 

същата трябва да е със срок на валидност най–малко 30 (тридесет) дни след срока на договора, 

и да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възло-

жителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на общес-

твената поръчка. 

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез бъл-

гарска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. 

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпъл-

нителя. 



 

 

Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване 

на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък 

от определения в настоящата процедура. 

При представяне на гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора с платежно 

нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета на договора, за която се предс-

тавя гаранцията. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпе-

чава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то същата 

следва да бъде със застрахователна сума равна на размера на дължимата гаранция и да е 

сключена в полза на Възложителя с посочено наименованието на договора и да съдържа усло-

вие застрахователната премия да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.             

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за обезпечаване изпъл-

нението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 


