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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 
ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  
Номер на обявата: 20 от 16.01.2019 г. 

 Възложител: Община Белоградчик 

Поделение (когато е приложимо): 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 000287 

Адрес: гр.Белоградчик, п.к 3900, ул. Княз Борис I №6 

Лице за контакт (може и повече от едно лица):Ангелина Георгиева 

Телефон: 087 7871644 

E-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Периодична доставка на горива и смазочни материали за ученически автобуси 

служебните автомобили и друга техника, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на 

територията на Община Белоградчик”   

Кратко описание: Доставка чрез покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н, гориво за дизелови 

двигатели /евродизел/, газ пропан бутан и смазочни материали за ученически автобуси и служебните 

автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на Община 

Белоградчик, както и за друга техника на Община Белоградчик. Доставката на горивата се осъществява 

чрез покупка посредством обслужване от бензиностанциите собственост или стопанисвана от определения 

за изпълнител на поръчката участник, съобразно необходимостта на Възложителя.  

Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката е 12 ( дванадесет) месеца, считано от датата на 

подпистване на договор за изпълнение. 

Място на извършване: град Белоградчик 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 70 000,00 (седемдесет хиляди лева) 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата обява 

изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 
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дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото 

са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

Технически и професионални способности: 

1.Участникът следва да разполага със следните съоръжения, необходими за изпълнение на 

поръчката: 

- Участникът трябва да има на разположение минимум 1 (една) бензиностанция (собствена, наета или 

ползвана по друг начин без ограничение), която се намира на територията на община Белоградчик, на която 

може да се зареждат и закупуват, предлаганите от него горива, смазочни материали и масла.  

Доказва се с декларация по образец с посочване место нахождението на обекта. Декларацията се представя 

в оригинал. Към декларацията се представя заверен препис от нотариален акт, договор за наем или 

еквивалент.  

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 

отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, технически способности и 

професионална компатентност, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит ще участват 

в изпълнението на поръчката. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

докаже, че разполага с техните ресурси , като представи документи за поетите от третите лица задължения.  

Участниците могат да посочат в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

като представят доказателства за поетите от тях задължения. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      []  Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.01.2019 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.04.2019 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

Дата и час на отваряне на офертите:  

Дата: (дд/мм/гггг) [25.01.2019 г. в 10:00 часа] 

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в Заседателната зала на община 

Белоградчик на адрес гр.Белоградчик, ул. Княз Борис I №6, ет.2. 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 Друга информация (когато е приложимо): 

 Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на 

възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет 

страницата на възложителя: http://belogradchik.bg/?cat=49&paged=1 

Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си участниците представят 

следните документи:  

1. Опис на представените документи - по Oбразец № 1 

1. Представяне на участника – по Oбразец № 2;  

2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3;  

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4;  

4. Техническо предложение, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на 

участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя - Образец № 5; 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 5а; 

г) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец 5б; 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - Образец 5в; 

7. Декларация за качеството на доставяните горива – Образец 6; 

8. Декларация за местонахождението на бензиностанция/база/търговски обект - Образец 7; 

9. Нотариален акт, договор за наем или еквивалент за притежавана или наета 

бензиностанция/база/търговски обект  

10. Декларацияпо чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители- Образец 8; 

11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по Образец № 9 

12. Ценово предложение - по Образец № 10 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка. Върху опаковката се посочват:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо);  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. наименованието на поръчката.  

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Белоградчик, ул. “Княз 

Борис I” № 6 – Община Белоградчик.  

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [16.01.2019 г.] 

 Възложител /Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/ 

Трите имена: (Подпис и печат) [Борис Стефанов Николов] 

Длъжност: [Кмет на община Белоградчик] 
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