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1 Прилага се копие от публичната покана.

Раздел ІІ
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
и
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
ПРЕДМЕТ на поръчката: “Доставка на природен газ - метан за зареждане на моторните
превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич”

ОПИСАНИЕ на поръчката:
Целта на доставката е осигуряване на природен газ - метан за нуждите на „Автобусен
транспорт” ЕООД, град Добрич.
Специфичните технически изисквания към природния газ са подробно описани в техническата
спецификация към настоящата документация.
Доставката включва периодично зареждане на автомобилите на „Автобусен транспорт“ ЕООД
с метан за две години – до 28 000 кг годишно.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
Общият максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на
обществената поръчка е в размер до 65 000 /шестдесет и пет хиляди/ лева без ДДС или до 78
000 /седемдесет и осем хиляди / лева с ДДС.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на доставката е 24 (двадесет и четири) месеца.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технически изисквания за природен газ – метан:
Състав
Формула
Стойност Мол %
1 Метан
CH4
95,08838 %
2 Етан
C2H6
2,79307 %
3 Пропан
C3H8
0,92145 %
4 И-Бутан
I-C4H10
0,14901 %
5 Н-Бутан
N-C4H10
0,14637 %
6 И-Пентан
I-C5H12
0,02917 %
7 Н-Пентан
N-C5H12
0,02165 %
8 Нео-Пентан
neoC5H12
0,00000 %
9 Хексан и висши
I-C6H14
0,01889 %
10 Азот
N2
0,63463 %
11 Въглероден двуокис
CO2
0,19738 %
12 Сероводород+Меркаптан H2S+MERCAP 0,00018 г/нм3
13 Плътност
R
0,70725 кг/нм3
14 Нисша калоричност
Q
8273
ККал/нм3
15 Висша калоричност
Q
9167
ККал/нм3
o
16 Точка на Роса
T
-16,9
C

Изготвил: Данка Русева Иванова
организатор – експлоатация в „Автобусен транспорт“ ЕООД

ЧАСТ ВТОРА
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Раздел I
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП и при
условията на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки – възлагане чрез Публична
покана.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: ДОСТАВКА по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: “Доставка на природен газ - метан за зареждане на
моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град
Добрич”
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на
интернет-страницата на „Автобусен транспорт“ ЕООД на адрес http://transport-dobrich.com/,
раздел „Профил на купувача" - http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransportdobrich
РАЗЯСНЕНИЯ:
Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на
оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Разясненията по документацията ще се публикуват на страницата на „Автобусен транспорт“
ЕООД на адрес http://transport-dobrich.com/, раздел „Профил на купувача" - http://transportdobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich
Раздел II
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
1. Изисквания към участниците
В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора/споразумение за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП).
Договорът/ споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:
1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности
между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния
вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Изискването е с
цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата
документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;
2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора
за възлагане на обществена поръчка;
3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на доставката;

4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на доставката.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата
за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не
е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата
обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след
уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на
настоящата обществена поръчка.
При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са
налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП, а именно:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители
на ръководна длъжност в неговата организация;
3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП и Декларация за
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения образец.
Раздел III
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в
съответствие с изискванията, посочени в Глава осма „а“ от ЗОП – възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана и в съответствие с изискванията на възложителя.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За
преводите на документи на български език важат следните изисквания:
- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на
участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.
Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на
български език.
*Забележка: Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален
превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка,
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".
5. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат
подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или
от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата.

6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата,
посочени в Публичната покана и документацията за участие в поръчката.
7. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
8. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на
поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес, както следва:
Наименование на Участника: …………….
Адрес за кореспонденция: ………………..
Телефон, Факс, ел.адрес: …………….
Наименование на обществената поръчка: ………………………….
До „Автобусен транспорт“ ЕООД
ул. „Войвода Димитър Калъчлията” № 8
гр. Добрич 9300

9. Офертата се представя на посочения в Публичната покана адрес, не по-късно от часа и
датата, регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите.
10. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като
върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в
деловодството на „Автобусен транспорт“ ЕООД, за което на приносителя се издава документ.
11. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие и ще връща
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в
регистъра.
12. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, следва
да бъдат обективирани в писмен вид.
13. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в деня,
часа и мястото, посочени в публичната покана за обществената поръчка.
14. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 60
(шестдесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Раздел IV
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Оферта за участие - Образец 1.
2. „Техническо предложение“ - Образец 2, и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е
приложимо.
Участникът трябва да представи Списък на собствените или наети метанстанции на
територията на Република България с работно време 24 часа и без почивен ден, разполагащи с
колонки за зареждане с метан (Приложение № 1 към Техническото предложение).
3. „Ценово предложение“ – Образец 3.
4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се
представят:
Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в
който се посочва представляващият. /чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП/
5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към
офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е
подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.
6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП - Образец 4;

7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец 5;
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 6;
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 7;
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8;
11. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства (съгласно чл. 51,
ал.4 от ЗОП) за извършената доставка – Образец 9.
Участникът трябва да има успешно изпълнени през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с
предмета на обществената поръчка.
Под „сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира:
- доставка на природен газ - метан
Участникът следва да приложи доказателства за извършените доставки, съгласно чл. 51, ал. 4
от ЗОП (Удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване
на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката).
Участникът трябва да представи заверено копие на Сертификат за произход и качество по EN
ISO и/или БДС или декларации за съответствие на продуктите, или еквивалент с обхват на
сертификата в съответствие с предмета на поръчката.
Съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от
органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни
мерки.
Участникът следва да приложи Сертификат за съответствие със системата за управление на
качеството EN ISO и/или БДС или еквивалент с обхват на сертификата в съответствие с
предмета на поръчката или декларации за съответствие с действащите норми и показатели за
качество.
Изискването се отнася за всеки от членовете на обединението/консорциума, които ще
изпълняват дейности, свързани с доставката.
* Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си за технически
възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните
възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има
на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените
подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на
участника с тях.
Раздел V
ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена със
Заповед на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 09.11.2015 г.
от 10:00 часа в административната сграда на „Автобусен транспорт“ ЕООД, на адрес: град
Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата
или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани,
както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на

участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на
съответните пълномощни.
След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите
предложения и предлага на представител от присъстващите участници да подпише
техническите и ценовите предложения.
След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията поставени
от възложителя.
Оценяват се само допуснатите оферти.
Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за
класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за
утвърждаване.
Отстраняване на участници:
Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи или информация;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която и непълна или отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
4. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс,
посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка.
Сключване на договор
Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място участник, който включва
всички предложения от офертата му.
Преди подписване на договор, участникът определен за Изпълнител следва да представи:
1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения
образец.
Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за
изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с
тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП.

Раздел VI
ДРУГИ УСЛОВИЯ
За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената
поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез
комбинация от тези средства по избор на възложителя.
Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс
или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от
адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано
съобщение, потвърждаващо изпращането.

Раздел VІI
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ
Предмет: “Доставка на природен газ - метан за зареждане на моторните превозни
средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич”

I. Критерий за определяне на изпълнител - икономически най-изгодна оферта.
Всяка оферта, отговаряща на изискванията за подбор, се оценява по настоящата методика и
получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която се определя крайното класиране на участниците.
II. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и
съгласно комплексната оценка по следната формула:
КО (комплексна оценка) = А + В /максимален брой точки 100/
А – Предлагана търговска отстъпка в % – тежест 80 % максимален брой точки –80 т.
В - Брой на метанстанциите на територията на Община град Добрич – 20%, максимален брой
точки – 20 т.
Методика за оценка на офертите:
1.Обща оценка на офертата се изчислява по формулата:
А=

О

О мах. отстъпка %

х 80,

като О е търговска отстъпка в процент /%/ за кг природен газ - метан, посочена в
оценяваната оферта; а О max отстъпка е най-голямата предложена търговска отстъпка в процент
/%/ за кг природен газ – метан сред всички участници в процедурата.
В=

Б
Б мах. брой

х 20,

като Б е броят на метанстанциите на територията на Община град Добрич, посочен в
оценяваната оферта, а Б max брой е най-големият предложен брой метанстанции на
територията на Община град Добрич сред всички участници в процедурата.
Забележка: получените след изчислението точки се закръглят до два знака след десетичната
запетая.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от комплексната оценка,
получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока
комплексна оценка!

Изготвил: Данка Русева Иванова
организатор – експлоатация в „Автобусен транспорт“ ЕООД

ЧАСТ ТРЕТА
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Образец № 1 Оферта за участие
Образец № 2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Образец № 3 Ценово предложение
Образец № 4 Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 (без буква „е“) от ЗОП
Образец № 5 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Образец № 6 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Образец № 7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Образец № 9 Списък на изпълнените доставки
Приложения:
Списък на собствените или наети метанстанции на територията на Република България с
работно време 24 часа и без почивен ден, разполагащи с колонки за зареждане с метан;
Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Образец 1
ДО
„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД
УЛ. ”ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА” № 8
ГРАД ДОБРИЧ

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
Наименование на Участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:
(или друга идентифицираща
информация в съответствие
със
законодателството
на
държават, в която участникът
е установен)
Седалище по регистрация:
(град, пощенски код, улица, №)
Точен
адрес
за (град, пощенски код, улица, №)
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
e-mail:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимия брой полета)
Банка, BIC, IBAN, титуляр на
сметката:
Лица
представляващи
участника по учредителен акт:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас Публична покана
по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на природен газ - метан за зареждане на моторните превозни средства,
собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич”
Предлагаме Срок на валидност на офертата: .………….. (…………………….... словом)
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
/Срокът не може да бъде по-малък от 60 календарни дни/
Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от
Вас условия и ги приемаме без възражения.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще представим
всички документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал.5.
Дата: .......................... г.

Участник: ............................
/подпис и печат/

Образец 2
ДО
„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД
УЛ. ”ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА” № 8
ГРАД ДОБРИЧ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От …………………………………...…………… /наименование на Участника/,
представлявано от ………………………………………………………………… /име, длъжност/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на
обявената от Вас обществена поръчка с наименование: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини,
съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

П Р Е Д Л А Г А М Е:
1. Срок на изпълнение
Ще изпълним възложената услуга за срок от 24 месеца.
2. Брой метанстанции на територията на Община град Добрич - ……………
3. Списък на търговските обекти на участника на територията на Република България,
предлагащи природен газ – метан – Приложение № 1 към Техническото предложение.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на
договор.

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Приложение № 1
към Техническото предложение

СПИСЪК
на търговските обекти на участника на територията на Република България,
предлагащи природен газ – метан

№ на
търгов
ския
обект

Населено място

Адрес

Телефонен номер

Начин на ползване
(собствено/наето)

Забележка: Участникът следва да изброи в списъка всички свои собствени или наети
търговски обекти на територията на Република България, разполагащи с колонки за
зареждане с метан, отговарящи на изискванията за работно време: 24 часа и без почивен
ден.

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 3
ДО
„АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД
УЛ. ”ВОЙВОДА ДИМИТЪР КАЛЪЧЛИЯТА” № 8
ГРАД ДОБРИЧ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От …………………………………...…………… /наименование на Участника/, представлявано
от …………………………………………………………………………………... /име, длъжност/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на обявената
от Вас обществена поръчка с наименование: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
ПРЕДЛАГАМЕ:
1. Търговска отстъпка ……….. % за кг природен газ - метан;
2. Срок на отсрочено плащане в дни: ………………………………………..
Забележка: Търговската отстъпка в процент е от продажната цена на килограм от колонка на
метанстанцията.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка в
описания вид и обхват.

г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Образец 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми
на
__________________________________ (посочете длъжността) на
(посочете
наименованието
на
участника)
БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на
управление ____________________________________________________________
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:
1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Забележка:
* Декларацията се представя от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4
от ЗОП.
* В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Образец 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка
с чл. 101е, ал. 2 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми
на
__________________________________ (посочете длъжността) на
(посочете
наименованието
на
участника)
БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на
управление ____________________________________________________________
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице с Възложителя ................................................................ (посочете
наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Образец 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми
на
__________________________________ (посочете длъжността) на
(посочете
наименованието
на
участника)
БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на
управление ____________________________________________________________
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
ДЕКЛАРИРАМ:
1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва /
няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава)
2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и
съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:
Наименование на
подизпълнителя

Видове работи от предмета на
поръчката, които ще изпълнява

Дял на изпълнените работи
като % от стойността на
обществената поръчка

3. Представляваният от мен участник:
3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по
чл.47, ал.1 или ал.5 от ЗОП.
3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл.45а, ал.2, т.3 от
ЗОП.
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.
Приложение: Декларация от посочените подизпълнители с изразено от тях съгласие за
участие в настоящата поръчка като подизпълнители.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Образец 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/
в
качеството
ми
на
_______________________ (посочете длъжността) на
(посочете наименованието на подизпълнителя), със седалище и адрес на управление
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваното от мен
(посочете
което представлявате)е съгласно да участва като подизпълнител на участника
(посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на
поръчка.

дружеството,
горепосочената

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % са,
както следва:
(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които
ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Образец 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договора
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________________________________ (посочете длъжността) на
(посочете
наименованието
на
участника)
БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на
управление ____________________________________________________________
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него по
отношение на изпълнението на обществената поръчка.
2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на
последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Образец 9
СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________________________________ (посочете длъжността) на
(посочете
наименованието
на
участника)
БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на
управление ____________________________________________________________
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан за
зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт”
ЕООД, град Добрич”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният
от мен участник е изпълнил следните доставки, сходни с предмета на настоящата
поръчка:

№

Възложител
(получател)
адрес, телефон,
факс, електронна
поща

Предмет на доставката/
описание на основните
дейности

Стойност на
доставката /лева
без ДДС/

Крайна дата
на изпълнение

1.
2.

За потвърждение на горните данни:
Прилагаме доказателства за извършената доставка, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП
(Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката):
1. ………………………,
2. ……………………….
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
г.
(дата на подписване)

Участник:
(подпис и печат)

Проект

ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ - МЕТАН
Днес, ............... 2015 година, в град Добрич, се сключи настоящият договор между:
1. ”Автобусен транспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.
„Войвода Димитър Калъчлията “ № 8, ЕИК 124653046, представлявано от Росен Стоянов
Русев – Управител, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
2. ………………………., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление:
………………………………….., представлявано от ………………………, наричан по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Договорът се сключва въз основа на проведена Публична покана по реда на Глава осма
„а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на природен газ - метан
за зареждане на моторните превозни средства, собственост на “Автобусен транспорт” ЕООД,
град Добрич”, с който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява на
Възложителя природен газ - метан за нуждите на автомобилите на „Автобусен транспорт“
ЕООД, подробно описан по вид в Техническите спецификации, неразделна част от договора.
Чл.2. Възлагането на доставката се извършва въз основа на предварително одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3 Стойността на доставката се формира съгласно действително доставеното
количество метан по смисъла на чл. 1 и е в размер до ……………. /………………../ лева без
ДДС или в размер до ……………. /…………………………./ лева с ДДС.
Чл.4. Цените на доставката се формират, като продажната цена на кг от колонка се
намали с оферираната търговска отстъпка в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 Търговска отстъпка ……….. % за кг природен газ – метан.
Чл.5. Стойността, посочена в чл. 3 е прогнозна и не ангажира Възложителя с точното й
спазване.
Чл.6. Заплащането на доставените количества горива по чл.1 се извършва отсрочено – в
срок до ……………. дни от датата на издаване на фактурата, съгласно офертата на
Изпълнителя - по банков път след представена фактура по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сметка.
Чл.7. Всички разходи по доставките, надвишаващи договореното, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. ДОСТАВКА
Чл.8. Осигуряване на горива за нуждите на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
извършва от негови длъжностни лица на място в пунктове за продажба /метанстанции/ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. Количествата на доставеното гориво се установяват с подробна ведомост.
Чл.10. Всички разходооправдателни документи за извършени доставки на горива се
одобряват от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.11. Количеството на описаното по-горе гориво е според нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочените в чл. 4 количества са ориентировъчни и не задължават
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заяви за доставка максимално посоченото количество през годината.
IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. Настоящият договор се сключва за срок от 24 месеца, считано от датата на
подписването му от страните, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.13. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за длъжностните лица, които ще осъществяват
приемането на доставките по чл. 8 и ще бъдат упълномощени да подписват документи.
Чл.14. Да създаде всички необходими условия за организиране на доставките.
Чл.15. При констатиране на некачествени горива или отклонение от предложението на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати доставките на заявените
количества до отстраняване на нарушенията, както и да не заплати на Изпълнителя тези
количества.
Чл.16. Да заплаща сумата, представляваща договорената цена по схемата за отсрочено
разплащане, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.17. Да сигнализира компетентните органи при констатирано неизпълнение на
задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 23 от настоящия договор.
Чл.18. При констатиране на некачествени количества горива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези количества. Всички нарушенията от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установяват с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.19. (1) Да изпълнява договорените доставки на горива в изискуемото количество и
качество, което да отговаря на БДС и други нормативни документи, както и съгласно заявените
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място и срокове.
(2) Да осигурява и предоставя в своите пунктове за продажба /метанстанции/ качествени
горива в съответствие с БДС и другите нормативни документи.
Чл.20. Да издава фактура за цялото количество, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.21. Да осигурява непрекъснато работно време в притежаваните или наети от него
пунктове за продажба на горива – метанстанции, оборудвани с измервателни уреди, одобрени и
контролирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология.
Чл.22. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички промени, наложили се в процеса на
изпълнение на доставката.
Чл.23. Да спазва действащите норми и изисквания за опазване на околната среда.
VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.24. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.
Чл.25. (1) „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелствата
по §1, т. 14б от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелствата, включително от извънреден характер,
възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са
могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
(2) Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по небрежност
или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови
представители и/или служители.
Чл.26. (1) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била
в забава, тя не може да се позовава на „непредвидени обстоятелства”. Липсата на парични
средства не представлява „непредвидени обстоятелства”.
Чл.27. Страната, за която са налице „непредвидени обстоятелства” е длъжна да
предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 5 (пет) дневен срок от
настъпване на тези обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди в действителен размер.
VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ.
Чл.28. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок или достигане на сумата, посочена в чл. 3.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка
- предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е
бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване
на обстоятелствата.
4. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на
дейността му.
5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
Чл.29. При повторно констатиране на некачествени горива по смисъла на чл. 18,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор със 7 – дневно предизвестие.
Чл.30. За неизпълнение на поето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължение по настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от сумата по

договора. Тази неустойка не препятства търсенето на действително претърпени по-големи
вреди.
Чл.31. В хипотезите на Раздел VIII прекратяването на договора има действие за напред.

IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.33. Плащанията по този договор ще се извършват по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN
Титуляр на сметката

Чл.34. Страните ще решават възникналите спорове по пътя на преговорите, а при
непостигане на съгласие – по съдебен ред.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
Неразделна част от договора са:
1. Описание и технически спецификации на поръчката;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Ценово предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ: ……………
(Р. Русев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………

