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ДО  

„ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД,  

ГРАД СОФИЯ  
E-mail: i.hristov@chimoil.bg 

 

 

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

 

ОТ „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД, ГРАД ДОБРИЧ 

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ  

РОСЕН РУСЕВ - УПРАВИТЕЛ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ, 
 

 С настоящото писмо Ви уведомяваме, че съгласно Протокол № 1/06.01.2017 г., 

Протокол № 2/12.01.2017 г., както и представения ми за утвърждаване Протокол № 

3/18.01.2017 г., изготвени и подписани от членовете на назначената с моя Заповед № 

001/06.01.2017 г. комисия за провеждане на процедура „публично състезание“, открита с 

Решение № РД-06-093/14.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан) за 

автомобилите, собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“ и влязло в 

сила Решение № 003/18.01.2017 г. за обявяване на класацията в процедурата и определяне 

на изпълнител, участникът „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, град София е избран за изпълнител на 

обществената поръчка.  

При сключване на договора, на основание чл. 112, ал. 1, във вр. с чл. 58, ал. 1 и чл. 

67, ал. 6 от ЗОП е необходимо да представите следните документи: 

 1. Свидетелство за съдимост за всеки от представляващите определеното за 

изпълнител дружество; 

 2. Удостоверения от НАП, от общината по седалището на възложителя и от 

общината по седалището на определения за изпълнител за липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях; 

 3. Удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда“, за липса на установено с 

влязла в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда при изпълнение на договор за обществена 

поръчка. 

 4. Удостоверение от Агенция по вписванията – Търговски регистър, че определеният 

за изпълнител не е обявен в несъстоятелност и не се намира в процедура по ликвидация; 

 5. Други документи, доказващи съответствие с поставените критерии за подбор, 

освен ако същите вече са били представени или са служебно известни на Възложителя. 

6. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от 

стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС – 3 214, 50 (три хиляди 

двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки). 

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова 

гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в § 5 от настоящия раздел 

сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична 

сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

В случай че изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична 

сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя в 

“Общинска банка” АД, клон Добрич: IBAN: BG 49 SOMB 9130 1036362801; BIC: 

SOMBBGSF, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: 

mailto:i.hristov@chimoil.bg


„Гаранция за изпълнение на договор по процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан) за 

автомобилите, собственост на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град Добрич“. 

Когато избраният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение на 

договора под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и 

изискуема при първо писмено поискване, в полза на възложителя, със срок на 

валидност – съгласно условията в проекта на договора. 

Моля да представите горепосочените документи в срок до 03.02.2017 г. в сградата на 

„Автобусен транспорт“ ЕООД – град Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ №  8. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   /п/ 

 

РОСЕН РУСЕВ 

УПРАВИТЕЛ 

 

 


