
 
 

 
 

 
 

З А П О В Е Д 
№  РД-242 

 

гр. Алфатар 03.09.2012г. 

 

 

 На основание Чл.16, ал.8  от ЗОП 

О Д О Б Р Я В А М: 

 
 

ОБЯВЛЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие в процедурата с предмет на дейност :  

“Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни материали  за нуждите на МПС в звената на 

бюджетна издръжка в  община Алфатар, област Силистра  в срок  до 31.12.2013 година  както 

следва: 1.)Бензин А-95Н; 2.) Дизелово гориво; 3.)Смазочни материали , осъществявана чрез 

периодична покупка от бензиностанцията/ите на доставчика . 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 Да се открие  процедура по ЗОП чрез  открита процедура за определяне на изпълнител за 

“Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни материали  за нуждите на МПС в звената 

на бюджетна издръжка в  община Алфатар, област Силистра  в срок  до 31.12.2013 година 

както следва: 1.)Бензин А-95Н,; 2.) Дизелово гориво; 3.)Смазочни материали , осъществявана 

чрез периодична покупка от бензиностанцията/ите на доставчика . 

 при следните условия: 

 

1. Обект на процедурата –“Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни материали  за 

нуждите на МПС в звената на бюджетна издръжка в  община Алфатар, област Силистра   

2. Вид на процедурата и правно основание  -  открита процедура чл.16,ал.4 по ЗОП 

3.Предмет на поръчката  „Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни материали  за нуждите 

на МПС в звената на бюджетна издръжка в  община Алфатар, област Силистра  в срок  до 

31.12.2013 година както следва: 1.)Бензин А-95Н; 2.) Дизелово гориво; 3.)Смазочни 

материали , осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанцията/ите на доставчика  

4. Прогнозна стойност и  количество 

4.1 Прогнозна стойност -  110 000,00лв. без ДДС  

       4.2 Количества :1. Дизелово гориво - 38500л.; 23. Бензин А95 -8500л.3. Смазочни материали 

- описани подробно в документацията 

       4.3.Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 

     А./ 09134200 –дизелово гориво ; Б./ 09132000- Бензин А-95Н,; В./09211000 – Смазочни 

материали;  

5. Място и срок за изпълнение на поръчката – гр.Алфатар,  в срок  31.12.2013 г.и търговски 

обекти –бензиностанции в страната. 

                            О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,       О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
 

              7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 
                                           факс: /08673/ 21 28, тел.:  /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg  

 



6. Гаранцията за участие в процедурата  по реда на чл.59, ал.2 от ЗОП е обща парична сума в 

размер на 500,00(петстотин)лева ,  Гаранцията за изпълнение на договора от спечелилия 

участник – 2(два)% от стойността на договора 

гаранцията за участие, и гаранцията за изпълнение на договора се внася по сметката на 

Община Алфатар № IBAN: BG 28STSA 93003311249495, BIC: STSABGSF в Банка ДСК 

ЕАД клон Силистра 
7. Критерий за оценка на офертите икономически най изгодна оферта  -Показатели и 

относителна тежест : 
            

Показател: Срок на отложено плащане; теже ст:  - 20; 

Показател: Офериран процент търговска отстъпка за бензин А95Н ; тежест:  - 30; 

Показател: Офериран процент търговска отстъпка за дизелово гориво; тежест:  - 50; 

 

8. Подизпълнители не се предвиждат  

9.  Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в 

процедурата всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в административната сграда на община 

Алфатар, на адрес: гр.Алфатар,Община Алфатар ,Област Силистра, ул.”Йордан Петров” № 6, 

ет.2 стая № 2 деловодство, в срок  до 17:00часа на 15.10.2012..Цена на документацията - 

20(двадесет) лева, платими  в касата на Община Алфатар или Банка "ДСК"ЕАД гр.Силистра 

BIG код STSABGSF, с/ка BG BG 28STSA 93003311249495 

10.Място и срок за подаване на офертите Внасянето(подаването) на комплекта офертни 

документи се   извършва в деловодството на Община Алфатар – деловодство – гр. Алфатар, 

област Силистра, ул. “Йордан Петров” № 6,  тел.:086/811610, факс: 08673/2128 с краен срок 

до 09:00часа на 26.10. 2012г  

     11.Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на отваряне на офертите от комисията за 

провеждане на процедурата. 

   12. Място, дата и час на отваряне на офертите.  

Отваряне на предложенията :Първото заседание на комисията, назначена със заповед на кмета 

на община Алфатар ще се проведе на 26.10. 2012г.,от 10:00 часа  в  залата на общинския съвет 

гр.Алфатар. ул. “Йордан Петров” № 6,  ,ет.3 

13. Дата на обнародване на предварителното обявление – няма 

14. Всеки участник представя само един вариант в офертата си. 

 

 Обявлението по чл.25,ал.2 от ЗОП за стартиране на обществената поръчка и 

Документацията за участие в процедурата, са  неразделна част от настоящата заповед. 

 

 

 

    КМЕТ НА ОБЩИНА Алфатар 

 

       /  Йорданка Узунска  / 

 

 

 

 



ТЕХНИЧ ЕСКО ЗА ДАНИ Е  
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (УСЛОВИЯ) НА ПОРЪЧКАТА. 
 

І. Общи положения 

Настоящото техническо задание е  изготвено Във връзка с Заповед  №РД- .../.....2012 год. на 

Кмета на Община Алфатар  и  необходимостта от провеждане на обществена поръчка за  

определяне на изпълнител  за “Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни материали  за 

нуждите на МПС в звената на бюджетна издръжка в  община Алфатар, област Силистра  в срок  

до 31.12.2013 година  както следва: 1.)Бензин А-95Н,; 2.) Дизелово гориво; 3.)Смазочни 

материали , осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанцията/ите на доставчика  
 

ІІ. Описание на видовете работи предмет на поръчката   

Целта на процедурата е избор на изпълнител и сключване на договор за периодична доставка на 

горива с цел зареждане с течни горива и консумативи: дизелово гориво, бензин А-95Н, 

смазочни масла и препарати  чрез система за зареждане при условията на без налично плащане 

с карти, на моторните превозни средства, собственост на Община Алфатар. Доставката на 

горивата ще се осъществява чрез покупка от търговските обекти на Изпълнителя, осигуряващи 

24 часово обслужване, съобразно необходимостта на Възложителя. Всички бензиностанции на 

участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива трябва да предлагат 

дизелово гориво, бензин А-95Н  , масла, антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и 

дестилирана вода. 

1. Доставката /зареждането с течни горива  ще се извършва от/в  бензиностанция на доставчика.  

2. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 

     А./ 09134200 –дизелово гориво ; Б./ 09132000- Бензин; В./09211000 – Смазочни материали;  

3.Място за изпълнение на поръчката - Кандидатите в процедурата трябва да притежават 

търговски обекти- бензиностанции за продажба на автомобилни горива и смазочни материали  

разположени на територията на  гр.АЛФАТАР ,  гр.Силистра ,гр.Дулово,  гр.Тервел  и всички 

областни градове в страната 
 

ІІІ. Изисквания за качество:   

1.Стоките, предмет на доставката, да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата 

за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

2.Всяка партида да отговаря на изискванията на БДС, което се удостоверява със сертификат за 

качество на доставяното количество и Наредбата за качество на течните горива, условията, реда 

и начини за техния контрол, приета с ПМС 156/15.07.2003 г. дв.бр. 66/2003, изм. ПМС 

192/16.08.2005 дв.бр. 69/2005.,изм.ДВбр.76/2007г. 

ІV. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми 

1. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в частност 

на:  

         - Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

         - Българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани  с 

настоящата поръчка;. 

         - Наредбата за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, 

приета с ПМС 156/15.07.2003 г. ДВ.бр. 66/2003, изм. ПМС 192/16.08.2005 ДВ.бр. 

69/2005.,изм.ДВ бр.76/2007г. 

V. Количества  

         1. Дизелово гориво - 38500л.; 23. Бензин А-95Н -8500л.3. Смазочни материали - описани 

подробно Приложение № 1  

         2 . Количествата залегнали в количествените сметки са ориентировъчни . 



         3. Действителните количества се установяват в процеса на изпълнението според 

потребностите на Възложителя. 
 

VІ.Оборудване 

Изпълнителят трябва да разполага с необходимите  съоръжения за стационарно и мобилно 

зареждане  с горива. 

Изпълнителят представя на Възложителя подробен списък на оборудването като обозначи, коя 

част от оборудване, съоръжения и техника  е негова собственост и коя част ще бъде наета.  

Изпълнителят трябва да разполага със система за безкасово зареждане , при условията на без 

налично плащане с карти. 
 

 VІІ. ФИНАНСИРАНЕ, ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ, СРОК, НАЧИН И СХЕМА  НА ПЛАЩАНЕ 

(1) Финансирането на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Алфатар,  

(2) Цените се посочват изцяло в български лева без ДДС,отделно и с ДДС. 

(3)Начин на образуване на единичните цени на доставките 

         3.1. Единичните цени по доставките, посочени от офериращия  не са фиксирани за 

продължителността на договора; 

          3.2. Единичните цени по доставките се актуализират по начина на образуване на цените  

на предлаганите продукти на пазара,сключения договор между страните . 

         3.3 Единичните цени  на горивата  в деня на  доставката/продажбата се  формират  като 

разлика от  цената  на крайните цени на Изпълнителя.. ( с включени всички данъци такси и 

други налози, дължими от офериращия )на база данъчната му основа без ДДС  намалена  с 

търговската  отстъпка  предложена от офериращия  

(4) Всички видове доставки , извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от 

възложителя на изпълнителя, при условията на : 

              - гориво да отговаря на изискванията на БДС 888-89. придружени със сертификати  

удостоверяващи     вида, срока на годност, качество и др . 

              - Посочената единична цена да отговаря на начина на образуване на цената на 

предлаганите продукти 

             - Издадена от изпълнителя фактура......... 

(5) Срок,начин и схема  на плащане –отложено; в срок предложен от изпълнителя в офертата 

.......... но не по малко от 20 дни от датата на фактуриране; по банков път 

(6) Плащането ще се извършва веднъж месечно, с преводно нареждане по банков път в лева, по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора. Издаването на фактура за изтеклия 

календарен месец ще се извършва до 5 - то число /първия работен ден/ на месеца, следващ 

отчетния, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец. Фактурите следва да са 

придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива: номер на 

електронната карта; регистрационен номер на МПС; дата и час на зареждане; бензиностанция 

(номер и адрес); количество и вид на зареденото гориво; стойност на договорения процент 

отстъпка; стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка.. 
 

VІІІ. Контрол върху доставките/продажбите  

Зареждането на автомобилите  ще се извършва от упълномощени със Заповед на Кмета 

на Община Алфатар лица чрез карти. Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по 

всяко време достъп до съхраняваните от него данни.  

ІХ. Контрол на качеството 

    Всички видове доставки , извършени при изпълнение на поръчката, да  са придружени 

със сертификати  удостоверяващи     вида, срока на годност, качество и др 

Закупуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стоки и услуги, предлагани на Оторизираните търговски 

обекти, чрез регистрация и авторизиране на покупката с Карта. 

Х. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени доставки/продажби 

Всички видове доставки , извършени при изпълнение на поръчката, се отчитат  от възложителя 

на изпълнителя, със следните документи: Касов бон, фактура  



ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ПРЕДМЕТ  И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. Предмет на поръчката 

Обект на настоящата обществена поръчка е: “Доставка  на  автомобилни  горива  и смазочни 

материали  за нуждите на МПС в звената на бюджетна издръжка в  община Алфатар, област 

Силистра  в срок до 31.12.2013 година както следва:  

1.) Бензин А-95Н; 

2.) Дизелово гориво; 

3.) Смазочни материали , осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанцията/ите на 

доставчика . 

1.2. Обособени позиции 

В рамките на настоящата  обществена поръчка  не се предвиждат  обособени позиции: 

1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в обособените позиции и  

офертите. 

1.4. Място и срок за изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на поръчката е    община Алфатар,  област Силистра,Република 

България. 

Срокът за изпълнение на договора  е до 31.12.2013г.  Срокът на изпълнение на договора за 

обществена поръчка започва да тече от датата на подписването му.  

1.5. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им,  

1.6. Стойност на поръчката  

Прогнозната стойност на поръчката е до максимален размер от 110 000,00 (сто и десет 

хиляди лева ) лева и се определя в български лева без включен  ДДС.определена към датата на 

вземане на решението за откриване на процедурата съгласно приложение №1, 

1.7. Срок, начин и схема  на плащане   

Плащането е отложено; в срок предложен от изпълнителя в офертата .......... но не по малко 

от 20 дни от датата на фактуриране; по банков път 

 

1.8.      Документация  

(1) Комплектът от офертни документи може да се закупи всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа 



в административната сграда на община Алфатар: гр.Алфатар,Община Алфатар ,Област 

Силистра, ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2 стая № 2 деловодство, тел. 086/811610, факс: 

08511/2603 

    (2) Цена на документацията – 20(двадесет)лева платими  в касата на Община Алфатар или 

Банка "ДСК"ЕАД гр.Силистра BIG код STSABGSF, с/ка BG 28STSA93003311249495.  

    3) Срок за закупуване – до 17:00 часа на  25.10.2012 год.. 
 

1.9          ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ   не се предвиждат. 

2. ГАРАНЦИИ      

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на 

договора.  

Гаранцията за участие в процедурата е: парична сума в размер на 500,00 (петстотин) 

лева. 

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от избрания за изпълнител под 

формата парична сума в размер на 2 %(два процента) от стойността на договора без ДДС, преди 

подписване на договора с валидност съгласно клаузите на договора 
 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Административни изисквания  

Участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от 

лицата с представителна власт по регистрацията си или от специално упълномощени с 

нотариално заверено пълномощно лица. В процедурата за възлагане на обществената поръчка 

може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.  

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните 

административни изисквания: 

а. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:  

 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

б. Участникът да не е обявен в несъстоятелност; 



в. Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 

г. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 

а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

д. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

е. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на 

чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 

установен; 

ж. Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно 

изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, 

който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация;  

“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от  допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се 

намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както 

и физически и юридически лица, с които лицето заемащо публична длъжност, се намира в 

икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата 

безпристрастност и обективност. 

з. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да 

отговаря на изискванията по т. 2 и т. 3 в държавата, в която е установен. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

2. Финансови и икономически изисквания  

2.1.Минимални изисквания: 

1.Участникът следва да има общ оборот от извършвана дейност сумарно за последните три 

години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си) в размер не по-малко от 250 000,00 (двеста и петдесет хиляди ) лева без 

вкл.ДДС.  

2. Участникът (изпълнител, вкл. като член на обединение-изпълнител) да има изпълнен 

минимален обем на доставки на горива през последните 3(три) финансово  приключени години 



за един или повече обекти, сходни с обекта на поръчката   и стойност на изпълнение  на всеки  

обект в размер, не по-малко от  100 000 .00(сто хиляди лева) без вкл.ДДС.  

2.2. Изискуеми документи и информация 

За доказване на съответствие с горепосочените минималните финансови и икономически 

изисквания, участникът трябва да представи следните документи: 

1.Копие от баланс и отчет за приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка 

една от последните три финансово приключени години (2009, 2010 и 2011 г.),  (в съответствие 

със сроковете, регламентирани в ЗС), оформени съгласно изискванията на ЗС, както и/или 

доклад на независими одитор, заверено от участника копие, в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си. 

2. Справка - декларация за финансовото и икономическо състояние по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, 

съдържаща информация за общия оборот на участника, както и за оборота на участника от 

договори за доставка на течни горива през за предходните три финансово приключени 

(2009,2010 и 2011)  години (в съответствие със сроковете, регламентирани в ЗС). 

3.Технически изисквания 

3.1 Минимални изисквания 

І. Участникът в настоящата процедура следва да отговаря на следните технически 

изисквания: 

1.През последните 3 години (2009, 2010 и 2011)  кандидатът да има като изпълнител, вкл. 

като член на обединение-изпълнител, изпълнени един или повече обекти, сходни с обекта на 

поръчката   . 

2.Кандидатът/ Участникът трябва да разполага с минимум  един търговски обект 

(бензиностанция) –собствен, нает на територията на Община Алфатар, гр.Силистра, гр.Дулово,  

гр.Тервел  и всички областни градове в страната даващ възможност за зареждане чрез карти за 

без налично плащане и предлагащ всички видове гориво, предмет на поръчката, с работно 

време 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата.  

3.Участникът   следва да притежава  сертифицирана система за управление на качеството  

съгласно стандарти ISO 9001:2008 (или еквивалент),  

4.Участникът трябва да има действащ договор (зарено копие) с производител или 

разпространител или вносител за дистрибуция на горивата, предмет на настоящата поръчка, на 

територията на България, с който участникът удостоверява произхода на горивата, с които ще 

снабдява възложителя. 

5.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

3.2.Изискуеми документи и информация 

За доказване на съответствие с горепосочените технически изисквания, участникът трябва да 

представи следните документи: 

1. Списък на договорите за  продажба/доставка на горива , изпълнени през последните 3 

години по Образец № 11 придружен от препоръки за добро изпълнение за обектите, съдържащи 

изходящ номер от Възложителите за изпълнението на съответните договори, стойност, място на 

доставката. Препоръките (референции) за добро изпълнение на договорите по смисъла на 

предходното изречение следва да са издадени от Възложители на изпълнени договори и са 

представени в оригинал или копия с гриф вярно с оригинала с поставен подпис и мокър печат 

от участника.  

2. Списък на търговските обекти (бензиностанции) на участника - собствени, наети на 

територията на страната, даващи възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане и 



предлагащи всички видове гориво, предмет на поръчката, с работно време 24 часа в 

денонощието и седем дни в седмицата Образец №12 „А”,  

3.Декларация за собствено и наето оборудване,  необходими за изпълнението на 

поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно дейностите) по Образец №12 . 

4. Заверено Копие от валиден сертификат по система за управление на качеството ISO 

9001:2008 или еквивалент  

5. Действащ договор (заверено копие) с производител или разпространител или вносител 

за дистрибуция на горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията на България, с 

който участника удостоверява произхода на горивата, с които ще снабдява възложителя. 

 

 


