


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

на документация към обява за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти за 

участие в процедура  с  предмет: “ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- 

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР 

ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА“ 

 

 

 

1. Заповед № 20/14.01.2020г. за откриване на  процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез събиране на оферти за доставка на гориво за отопление – компресиран 

природен газ - метан за нуждите на СБПФЗДПЛР ”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за 

период от 12 месеца. 

2. Изисквания, условия и указания за подготовка на офертата и участие; 

3. Спецификация на предмета на поръчката, съдържаща описание на количествата и обемите 

на доставката. 

4. Приложения: 

Приложение 1 - Оферта /образец/; 

Приложение 2 - Административни сведения /образец/; 

Приложение 3 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

/образец/; 

Приложение 4 - Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП   /образец/; 

Приложение 5 - Декларация за наличие/липса на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона на 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

/образец/; 

Приложение 6 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнител 

попълва се приложения към документацията образец / образец/; 

Приложение 7 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителя /образец/; 

Приложение 8 Декларация за приемане клаузите на договора / образец/; 

Приложение 9 Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на 

участниците / образец/; 

Приложение 10 - Техническо предложение/образец/; 

Приложение 11 - Ценово предложение /образец/; 

Приложение 12 - Декларация по чл. 102 от ЗОП /образец/; 

Приложение 13 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП /образец/; 

Приложение 14 – Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП/образец/; 

Приложение 15 – Декларация за обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ /по образец/; 

Приложение 16 - Проект на договор /образец/ . 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА  И УЧАСТИЕ 
 

І.Описание на предмета на поръчката 

Управителят на Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания 

за продължително лечение и рехабилитация ”Цар ФердинандІ”ЕООД,  публичен 

възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 187, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 

ЗОП, и чл. 96 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) и във връзка с §131 от ПЗР на ЗИДЗОП публикува обява за събиране на 

оферти за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА 

ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА 

СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА“ 

  

       

1. Вид на процедурата – чрез публикуване на обява за събиране на оферти  

 2. Място на изпълнение: Болничния комплекс, находящ се в с. Искрец, обл. Софийска, 

кв. Санаториума. 

 3. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 12 / дванадесет / месеца, считано 

от датата на сключване на договора.  

 4. Прогнозна стойност на поръчката за срока на договора – 60 000 лв. (шестдесет 

хиляди лева) лв, без ДДС. 

5. Критерий за оценка на икономически най-изгодната оферта, съгласно чл. 70 от 

ЗОП  е  оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или 

нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или 

социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

6. Вида на горивото и необходимите количества,  и обем се съдържат в нарочна 

спецификация. 

7. Количества на горивото - Количествата на посочения вид гориво за отопление- 

компресиран природен газ-метан са прогнозни, приблизително необходими за 

едногодишния период и са съобразени със заложените финансови средства в бюджета на 

СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД. 

Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според 

необходимостта и  според конкретните (специфични) нужди на заведението. 

8. Срокът на доставка за заявеното количество гориво – до 48 / четиридесет и осем / 

часа от заявката на Възложителя за доставяне на конкретни количества гориво за отопление- 

компресиран природен газ-метан. 

Заявките да се получават от Изпълнителя по телефон, факс или e-mail. По 

изключение Изпълнителят следва да приема и изпълнява корекции в заявените количества 

при уведомяване от длъжностните лица на лечебното заведение. 

9. При извършване на доставките Изпълнителят следва да предава стоката с 

двустранно подписана и подпечатана стокова разписка до Болничния комплекс, находящ се 

в с. Искрец, обл. Софийска, кв. Санаториума, съдържаща данни за доставчика, получателя, 

дата на доставка, вид на стоката, количество, единична цена, както и обща стойностна 

доставката. 

Въз основа на стоковите разписки се издават и представят фактури.  

Доставката на горивото да е придружена със сертификат за произход и качество, 

експертен лист или друг аналогичен документ. 

10. Начин на образуване на предлаганата цена - Предлаганата от участника цена за 

1000 нормални метра кубични гориво, следва да се формира при спазване на следните 

изисквания : крайната цена за 1000 нормални метра кубични гориво се образува като сбор от 

цената на “Булгаргаз“ ЕАД за потребители, присъединени към преносната мрежа, утвърдена 

с решение на ДКЕВР и предложена от участника  надценка в лева, като в тази надценка 

бъдат включени всички разходи по доставяне, складиране и др. Крайната цена може да се 

променя – при промяна на цената на производителя. Надценката в лева е константна 
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величина. Предлаганите цени да бъдат в лева без ДДС, като се формират на база цени на 

производител (“Булгаргаз“ ЕАД за потребители, присъединени към преносната мрежа, 

утвърдена от ДКЕВР) към датата на подаване на офертата. 

Финансирането на поръчката ще се осъществява със собствени средства от бюджета на 

СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ. 

Общата прогнозна стойност на поръчката е в лева, без включен данък върху добавената 

стойност (ДДС) и не може да надвишава 55 000,00 (петдесет и пет хиляди лева ) лева без 

ДДС. 

11. Срок и начин на плащане - плащането се извършва в български лева, по 

посочена банкова сметка на Изпълнителя, след представяне на фактура от Изпълнителя 

за извършената доставка.  Плащането на извършените доставки на метан се извършва 

отложено в срок до тридесет дни от датата на получаване на фактурата от Възложителя.  

 

ІI. Право на участие в процедурата: 

Участник в настоящото събиране на оферти чрез обява може да бъде всяко 

заинтересовано българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно 

обединение, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или 

услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Всеки от участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон или 

от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. 
 

1.      Изисквания за личното състояние: 

1.1. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, от ЗОП. 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки по чл. 56, ал.1 ЗОП, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен 
ако не е налице изключението по чл. 56, ал. 5 ЗОП. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

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

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

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се 
представя оригинал на договора за създаване на обединението или нотариално заверено 
негово копие, съгласно Закона за задълженията и договорите, подписан от лицата в 
обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият. За членовете на обединението също не следва да са налице 
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП. 

В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва 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 

провеждане на настоящия ред за събиране, оценка, класиране и избор на изпълнител на 

обществената поръчка. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при 

възлагане изпълнението на дейностите на настоящата обществена поръчка, участникът -

обединение, избрано за изпълнител, следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му, че е определен за изпълнител и преди подписване на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.3. В случай,, че участникът ще ползва подизпълнител/и при изпълнение на 
поръчката, същият заявява това обстоятелство с декларация и посочва дела от поръчката, 
който ще му/им възложат. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице 
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Възложителят изисква от участника да замени подизпълнител, който не отговаря на 

условията по чл. 66, ал. 2 ЗОП. 
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 1.4. Участникът, в т.ч. и когато е обединение от физически и/или юридически лица, 
може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях. 
По отношение на третите лица не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

1.5. За участниците не следва да са налице забраните за участие в процедури по 
обществени поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици. 

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници при подаването на 
оферти за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
1.9. Наличието на изискванията за лично състояние, в т.ч. за членовете на 

обединението (когато е участникът е обединение), за подизпълнител/и и/или за трети лица, 
на чиито капацитет се позовава участникът, се доказват/удостоверяват с представянето на 
декларации по образците към настоящата документация. 

Съгласно чл. 107 ЗОП, освен на основанията по чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява 

от оценка, разглеждане и класиране: 

Участник, който не отговаря на определените критерии за подбор или не изпълни 
други условия, посочени в обявата за събиране на оферти или в настоящата документация; 

Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката; 

Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта 
не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП; 

Участници, които са свързани лица. Възложителят отстранява от оценка, разглеждане 
и класиране и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, ал. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

 

IІІ. Подготовка на офертата. 

            1. Представената оферта не трябва да има срок на валидност по-кратък от 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на 

предложенията. При писмено искане от страна на Възложителя за удължаване срока на 

валидност на офертите, участниците са длъжни да направят това писмено.  

2. До изтичане срока за подаване на офертите всяко заинтересовано лице  може да 

промени, да допълни, или оттегли офертата си.   

3. Офертата следва да съдържа всички изискуеми документи, съгласно раздел IX от 

настоящата документация. 

4. Предложението за участие в процедурата следва да бъде изготвено на български 

език и подписано от законния представител на участника или от изрично упълномощено от 

него лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо, или юридическо 

лице, или техни обединения, офертата се подава на български език.  

5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която 

е: 

5.1. Постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик; 

5.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. 

 

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава 

участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, 

при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези 

условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 

IV. Изисквания към документите: 

1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 
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2.Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от 

пълномощник следва да се представи и нотариално заверено пълномощно (оригинал). 

Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български 

език. 

При офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето или лицата упълномощени от кандидата, 

които го представляват. 

 

V. Ценово и техническо предложение: 

1. Ценовото и техническо предложение се представят в съответствие с 

приложения към документацията образец. 

2. Цените следва да бъдат посочени в български лева и без вкл. ДДС. 

Участникът следва да представи ценово предложение, в което да e  посочeна цена за 

1000 нормални метра кубични гориво, без ДДС и обща стойност на офертата в български 

лева, без ДДС с включени всички разходи по доставката, за срока на действие на договора. 

При несъответствие с цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението ще 

се взема в предвид изписаната с думи. 
 

VI.Технически спецификации 

Необходимо е участникът да притежава технически потенциал, ресурси и 

организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, да притежава опит в 

изпълнението на подобен вид дейности.  

Доставките да обхващат изцяло всички дейности по реализиране на поръчката, като 

товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности. Изпълнителят трябва 

да извършва доставките до 48 /четиридесет и осем/ часа  след получаване на заявката и в 

съответствие със заявените количества, в зависимост от потребностите и специфичните 

условия на функциониране на болницата. 

Природната газ да се доставя в пакет бутилки до обектите на възложителя. 

Компресираният природен газ следва да бъде редуциран до 1 атмосфери на входа на 

газовата инсталация. 

Изпълнителят да доставя и/или монтира със собствени  средства стационарен пакет 

бутилки на площадката за ползване. Бутилките да са с вместимост, гарантираща работата на 

котела до следващата доставка на газ.  

Описание на техническите изисквания  : 

Максимален разход : 97,68 nm
3
/h 

Минимален разход : 65,0 nm
3
/h 

Обем на бутилките (вместимост) : 5000 nm
3
 

Бутилковата група се окомплектова с редуцираща група за Paзход до 1,0 bar, 

включително воден подгревател за метан, регулираща, спирателна и контролна арматура и 

разходомер.  

 

 Бутилковата група е комплексна доставка на доставчикa на газ. Същата се доставя 

върху подложен бетон и е защитена от вредните атмосферни влияния.Площадката, на която 

се разполагат бутилките е с размери 20,0m x 16,0m.  

Късата страна на площадката отстои от подхода за доставка на 3,6m. 

Количеството на газта да се измерва с разходомер. Предлаганите от участника 

природен газ - метан и разходомер и др.доставяни газови съоръжения да бъдат 

сертифицирани по бъргарските държавни стандарти или еквивалентен. 

 

VII. Изисквания на Възложителя към представянето на офертите 
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1. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, или по куриер. 

2. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

2.1. Плик № 1 с надпис "Документи за участие", в който се поставят документите, 

изискани от Възложителя, съгласно утвърдената документация. 

2.2. Плик № 2 с надпис " Предлагани ценови параметри " , който съдържа ценовото 

предложение на участника. Валидността на ценовото предложение да не е по-малко от 90 

календарни дни . 

2.3. Плик № 3 с надпис „Техническо предложение”, който съдържа Техническото 

предложение на участника 

3. Плик №1,  плик №2 и плик № 3 се запечатват в четвърти непрозрачен плик, на 

който се изписва: "Оферта за участие в процедура за избор на изпълнител за доставка на 

гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗПЛР ”ЦАР 

ФЕРДИНАНД І”ЕООД с.искрец за период от 12 месеца." 

4. Върху плика участникът изписва адреса на Възложителя: с.Искрец, пощ. код 2290, 

обл.Софийска, общ.Своге, кв."Санаториума" 213 и посочва адрес за кореспонденция, телефон 

и по възможност факс и електронен адрес. 

5. Офертите се подават в деловодството на болницата на адреса на управление в 

с.Искрец, пощ. код 2290, обл.Софийска, общ.Своге, кв."Санаториума" 213, в срока посочен в 

публичната покана. 

6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

7. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и 

в срока, определен от него. 

8. След приемането на офертите, същите се входират в деловодната система на 

Възложителя, като върху плика се отбелязват пореден номер, дата и час на получаването. На 

приносителя се дава входящ номер. 

9. Не се приемат оферти, подадени или получени от Възложителя след изтичане на 

крайния срок или представени в незапечатан или плик с нарушена цялост. Такива 

предложения незабавно се връщат на участника при внасяне лично, а получените по пощата 

или по куриер се връщат по пощата, респ. куриерска фирма и съответното обстоятелство се 

входира. 

 

VIII. Гаранции 

1.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение, която да 

обезпечат изпълнението на договора при подписването на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора възлиза на 3% от стойността на договора. 

Гаранцията се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

 Гаранцията за изпълнение  под формата на парична сума може да бъде внесена в 

касата на СБПФЗДПЛР"Цар Фердинанд I" ЕООД с.Искрец или по банков път: 

Банка:"Общинка банка" АД, IBAN: BG65SOMB91301027526201, BIC: SOMBBGSF 

 

IX. Съдържание на офертата: 

Всеки участник трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 

1) Доказателства за право и възможност да търгува с горива на едро. 

2) Доказателства,че предлаганите горива са разрешени за употреба . 

3) Доказателства за притежание на транспортно средство, годно за превоз на  

компресиран природен газ-метан. 

4) Да разполага с персонал за изпълнение на договора. 
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5) Да е изпълнил минимум 3/три/ договора за извършване на доставка на метан през 

последните три години (2017, 2018, 2019 г.) 

6) Да представи доказателства за назначен персонал на трудови договори. 

Когато участникът е обединение минималните изисквания се прилагат за обеднението 

като цяло. 

 

Офертата на участника трябва да съдържа следните документи: 

 

Плик 1. "Документи за участие", в който се поставят документите, изисквани от 

възложителя, отнасящи се до критериите за участие и доказващи технически възможности и 

квалификация на служителите за изпълнение на услугата : 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника (Поставя се на в началото но документите); 

2. Попълнена и подписана Оферта за участие - попълва се приложения към 

документацията образец - (Приложение № 1); 

3. Нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът се представлява от лице, 

различно от законния му представител - представя се в оригинал или като нотариално 

заверено копие.. При участници -обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в 

който задължително се посочва представляващият. 

4. Административни сведения за участника - съгласно приложения към 

документацията образец (Приложение № 2);  

5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - 

попълва се приложения към документацията образец - (Приложение № 3); 

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП от ЗОП  - попълва се 

приложения към документацията образец - (Приложение № 4); 

7. Декларация за наличие/липса на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона на 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  

- попълва се приложения към документацията образец - (Приложение № 5); 

8. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнител - 

попълва се приложения към документацията образец (Приложение № 6); 

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителя - попълва се приложения към 

документацията образец (Приложение № 7); 

10. Декларация за приемане клаузите на договора - съгласно приложения към 

документацията образец (Приложение № 8); 

11.Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участниците: 

11.1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на 

участниците - попълва се приложения към документацията образец (Приложение № 9); 

11.2. Списък на основните договори за извършени доставки на метан през последните 

3/три/ години (2017, 2018, 2019г.), включително стойностите, датите и възложителите, 

придружен с препоръки за добро изпълнение на посочените договори, съдържащи всички 

реквизити на договора - страни, стойност, срок. 

11.3. Доказателства за право и възможност да търгува с горива на едро. 

11.4. Доказателства,че предлаганите горива са разрешени за употреба . 

11.5. Доказателства за притежание на транспортно средство, годно за превоз на  

компресиран природен газ-метан. 

11.6. Да притежава удостоверение за администратор на лични данни. 

11.6. Справка - декларация за персонала, с който разполага участникът към датата на 

обявяване на настоящата процедура. 

12. Декларация по чл. 102 от ЗОП  - попълва се приложения към документацията 

образец (Приложение № 12); 

13. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП  - попълва се приложения към 

документацията образец (Приложение № 13); 
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14. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП - попълва се приложения към документацията 

образец (Приложение № 14); 

15. Декларация за обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ  - попълва се приложения 

към документацията образец (Приложение № 15); 

16. Договора – попълва се приложения към документацията образец (Приложение 

№16). 

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

документите по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и  по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП от ЗОП се представят 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по документите по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и  по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП от ЗОП се представя в официален превод. 

Плик № 2 с надпис " Предлагани ценови параметри " , който съдържа ценовото 

предложение на участника - попълва се приложения към документацията образец 

(Приложение 11). 

Плик № 3 с надпис „Техническо предложение”, който съдържа Техническото 

предложение на участника - попълва се приложения към документацията образец 

(Приложение № 10). 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията 

за подготовка на офертата. 

Всички документи, с изключение на представените в оригинал, се представят като 

заверени копия с гриф "Вярно с оригинала", име и подпис на лицето и мокър печат. 

 

 
Разглеждане на офертите и избор на изпълнител – дата  29.01.2020г., час – 12.00ч. 

място- село Искрец, кв. Санаториума, зала на I-ви етаж. Ако в първоначално обявения 
срок са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи срока за 
получаване на оферти и ще определени нова дата за разглеждането им. 

  
 

 

X. Методика за определяне на комплексната оценка  

Изборът за  икономически най-изгодна оферта, на база  оптимално съотношение 

качество/цена  се извършва при показатели за комплексна оценка с тяхната относителна 

тежест, както следва: 1.Цена на продукта-80 точки. 2.Срок на доставка-10 точки. 3. Гаранция 

за попълване на липсите -10 точки. 

 

Офертата с най-добри показатели получава максималният брой точки по съответния 

подпоказател, а класираната на следващо място оферта получава 2 точки по-малко от 

предходната. 

 

 

XI. Сключване на договор 

1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с 

участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката. Участникът, 

определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % върху стойността на 

договора без ДДС, която трябва да обхваща целия срок на договора. Внасянето на гаранцията 

се извършва в срок от седем дни от уведомяването на участника за класирането му на първо 

място. Освен гаранция за изпълнение избраният участник трябва да представи: 

1.1. Свидетелства за съдимост на лицата, които представляват участника 

(документ по чл. 58, ал. 1 т. 1  от ЗОП за доказване  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП). 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
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1.2. Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на кандидата или участника (документи по чл. 58, ал. 1 т. 

2  от ЗОП за доказване  липсата на  обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП). 

1.3.  Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда" (документи по чл. 58, ал. 1 т. 3  от ЗОП за доказване  липсата на  обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 6 от ЗОП). 

2. Договорът включва задължително всички предложения от офертата на 

участника, определен за изпълнител и трябва да бъде в съответствие с приложения в 

настоящата документация проект на договор. 

3. Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва с участника, 

определен за изпълнител, който към датата на подписване на договора : 

 не представи Свидетелства за съдимост на лицата, които представляват 

участника; 

 не представи Документи по чл. 58, ал.1 ,т. 2 от ЗОП за липса на пречки чл. 54, 

ал.1, т. 3 от ЗОП; 

 не представи Документи по чл. 58, ал.1 ,т. 3 от ЗОП за липса на пречки чл. 54, 

ал.1, т. 6 от ЗОП; 

 не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

Неразделна част от договора ще бъдат ценовото и техническо предложение на 

класирания участник.  

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

 


