ЗАПОВЕД
№ 695 от 21.05.2014г.
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава осма „а” от
ЗОП

На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от
доставка на горива за автомобилите на Върховния касационен съд и предвид това, че стойността на
доставката, определена по реда на чл.15, ал.2, т.2, буква „а” от ЗОП е до 36 000,00 лева с ДДС,
НАРЕЖДАМ:
I. Да се публикува публична покана в регистъра на обществените поръчки на АОП и на
Интернет сайта на ВКС, секция Профил на купувача, до неограничен кръг участници за предоставяне
на оферта за „Доставка на горива за автомобилите на Върховния касационен съд”.
II. Срок на изпълнение – една година, считано от датата на сключване на договора или до
достигане на максималната прогнозна стойност от 36 000 лв. с ДДС.
III. Доставка на горива от вида А95Н и дизел чрез периодична покупка с карти за
безналично разплащане за следните 11бр. автомобила, собственост на Върховния касационен съд:

№

Марка лек автомобил

Модел

Регистрационен
№

Вид гориво

1.

Гранд Чероки

Джип

С 7711 РХ

Бензин Н 95

2.

Мерцедес

S - 320

С 7711 НА

Бензин Н 95

3.

Пежо

406

С 8715 МА

Бензин Н 95

4.

Ауди

А-6

СА 6294 ВС

Бензин Н 95

5.

Ауди

А-8

СА 2299 АВ

Бензин Н 95

6.

Тойота

Авенсис

СА 9619 НК

Бензин Н 95

7.

Тойота

Аурис

СА 9613 НК

Бензин Н 95

8.

Тойота

Аурис

СА 9620 НК

Бензин Н 95

9.

Фолксваген (лекотоварен)

Транспортер

С 1716 ХК

Евро дизел

10.

Тойота (лекотоварен 8+1)

Хайейс

СА 4904 НН

Евро дизел

11.

Опел (лекотоварен 8+1)

Виваро

СА 7380 КВ

Евро дизел

Доставката на горива ще се извършва и за автомобили, закупени след сключване на договора,
като Възложителят изпраща в писмен вид данните за автомобила. В случай на отпаднала
необходимост от ползване на автомобил/и след сключване на договора Изпълнителят прекратява
зареждането му в срок до 1 работен ден, след писмено уведомяване от Възложителя и предоставяне
на данните, необходими за прекратяването на абонаментната карта.
IV. Изисквания към изпълнението:
Участниците в процедурата да предлагат следните горива, които да отговарят на посочените
изисквания:
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а) Висококачествен безоловен бензин с октаново число 95. Бензинът следва да отговаря на
изискванията на стандартите, посочени в Приложение №1 от Наредбата за изискванията за качество
на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 156/2003г., изм. ДВ
бр.103/2012г.
б) Висококачествено дизелово моторно гориво. Дизелът следва да отговаря на изискванията
на стандартите, посочени в Приложение №2 от Наредбата за изискванията за качество на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 156/2003г., изм. ДВ бр.103/2012г.
Плащането се извършва в срок до 10 (десет) дни от получаването на фактура, оформена
съгласно изискванията на ЗДДС.
Автомобилите, собственост на ВКС, ще се зареждат от колонка/и на бензиностанции,
стопанисвани от определения за Изпълнител участник и снабдени със система за безналично
разплащане.
Участникът следва да има бензиностанции, които да осигуряват доставката на посочените
горива на територията на град София, във всички областни градове на страната и по основните пътни
артерии (автомагистрали и първокласни пътища), снабдени с апарати за безналично разплащане.
Издаването на картите за безналично плащане и ежемесечното им обслужване да се
извършва безплатно за срока на договора за автомобилите, посочени по-горе.
Издаването на абонаментна карта следва да се извършва в срок, не по-дълъг от два работни
дни след заявка на Възложителя.
Обектите от търговската мрежа на участника следва да работят 7 дни в седмицата, 24 часа в
денонощието, без почивен ден и да предлагат възможност за разплащане с карти за безналично
плащане.
V. Изисквания към офертата
Оферта могат да подават всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително
обявените условия от Възложителя.
Офертата следва да съдържа минималното съдържание, съгласно чл.101в от ЗОП, както
следва:
1. Оферта за участие (по образец), подписана от представляващото участника лице.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от
Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
документ за регистрация на чуждестранно лице, съгласно националното му
законодателство, когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице.
В случай, че участникът е обединение се представят доказателства за възможността му да
изпълни поръчката, както и следните документи:

- За всички участници в обединението - единен идентификационен код (ЕИК), съгласно
чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР).
- Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият.
3. Доказателства за действителния собственик на участника съгласно чл.6 ал.2 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари и декларация за произхода на средствата по чл.4 ал.7
и чл.6 ал.5 т.3 от ЗМИП.
4. Сертификат ISO 9001:2008 за въведена система за управление на качеството с предмет
търговия с горива или еквивалент (заверено копие).
5. Доказателства за правата на участника като дистрибутор на предлаганите горива за
територията на Република България (оторизационно писмо от производителя или
официалния вносител или друг подходящ документ).
6. Декларация, съдържаща данни за разгърната търговска мрежа на територията на цялата
страна (допуска се прилагане на схема или пътна карта).

стр. 2 от 4

7. Декларация за качеството на горивата и че същите съответстват на изискванията на
Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол.
8. Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение, предлагана цена, срок на
валидност на предложението.
9. Проект на договор – по образец
10. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, с надпис, съдържащ информация
за участника и предмета на поръчката на посоченото в поканата място и в посочения
срок.
VІ. Изисквания към документите
1. Всички документи към офертата следва да бъдат на български език.
2. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени.
Заверено от участника копие на документ означава документът да е заверен с гриф
„Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.
3. До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните
задължителни изисквания и условия на Възложителя и съдържат всички необходими
документи.
VІІ. Критерий за оценка на офертите
Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва по критерий най-ниска
цена. Предлаганата от участника цена трябва да съдържа единични цени за предлаганите видове
горива, предлаган процент отстъпка на литър гориво за всеки вид. Цените трябва да са актуални към
датата на подаване на офертата в лева без ДДС. Предложеният процент отстъпка на литър гориво не
подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката.
В офертата следва да се предложи цена на литър гориво от съответния вид без ДДС и без
отстъпка към момента на подаване на офертата, обща цена за прогнозните количества за съответния
вид. Следва да се предложи и търговска отстъпка в % на литър гориво от официално обявените цени в
бензиностанциите за съответния вид гориво. Общата цена, която ще се оценява от комисията, е
посочената в офертата обща цена на предложението, която е сбор от посочените общи стойности по
видове гориво, формирани от единични цени по отделните видове горива, намалени с предложената
отстъпка и умножени по техните прогнозни количества.
В случай, че има участници, получили еднакъв брой точки, комисията пристъпва към
определяне на изпълнител, чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе в следния ред:
Тегленето на жребий ще се извърши от комисията на дата, място и в час, за които
участниците, класирани на първо място с еднаква оценка, ще бъдат писмено уведомени. При тегленето
могат да присъстват представители на участниците, получили еднаква окончателна оценка и
класирани на първо място. Присъстващите лица следва да бъдат упълномощени от участника, за което
представят документ. Длъжностно лице, определено да участва в избора на изпълнител, подготвя
билети с имената на участниците, класирани на първо място. Билетите се поставят в непрозрачни
пликове и се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако в обявения час не са се
явили представители на участниците, тегленето се отлага с 15 минути. Тегленето се извършва чрез
избор на едно от длъжностните лица (определени за избора на изпълнител) на един от пликовете,
съдържащи имената на участниците. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на
обществената поръчка. Извършените действия по тегленото на жребий се отразяват в протокол от
дейността на длъжностните лица в едно с другата документация.
VІІІ. Прогнозно количество на горивата:
БЕНЗИН А 95 Н – 12 000 литра
ДИЗЕЛ ЕВРО – 2 000 литра
Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем до
изтичане срока на договора.
ІХ. Преди подписването на договор Изпълнителят следва да представи:
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1. Документ, издаден от компетентен орган, за липса на обстоятелства по чл.47 ал.1 т.1 от
ЗОП;
2. Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП;
3. Административни сведения.

Разглеждането на офертите да се извърши по реда на тяхното постъпване, като се отворят
всички пликове, ако има няколко, и се подпише офертата от всички длъжностни лица.
До оценка и класиране се допускат офертите, които съдържат всички изискуеми документи.
Останалите нередовни предложения се отстраняват.
За извършената работа да се състави протокол със съдържание, съгласно изискванията на
чл.101г ал.3 от ЗОП.
Длъжностните лица следва да приключат работа в срок до 02 юни 2014г.
С настоящата заповед одобрявам съдържанието на Публичната покана, Образец на оферта и
Проект на договор.
Препис от заповедта да се връчи на посочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Публичната покана, препис от Заповедта без длъжностните лица, Образец на оферта,
Образец на декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП и проект на договора да се публикуват на Интернет
страницата на ВКС, раздел „Профил на купувача” от отдел „ИСКСС”.

КРАСИМИР ВЛАХОВ /п/

Заместник на Председателя на Върховния касационен съд,
съгласно Заповед №212/19.02.2014г.

Документацията съдържа Заповед за откриване на процедурата, Публична покана, Образец
на оферта, Проект на договор и Образец на декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП

стр. 4 от 4

