„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД
ГР. КЪРДЖАЛИ
Кърджали 6600, ул. „Беломорски” 42, ет. 2, тел. +359 361 6 55 00 ; www.ocbkardjali.com

ЗАПОВЕД
№ 108 / 21.12.2015 г.
На основание, чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а и сл. от Закона за обществените
поръчки
НАРЕЖДАМ:
Да се проведе процедура за подбор на доставчик на горива /дизелово гориво и
безоловен бензин A-95H за МПС/, за нуждите на „Озеленяване, чистота и
благоустройство” ЕООД през 2016 г.
Да се съберат оферти чрез публикуване на покана в сайта на Агенция за
обществени поръчки и електронната страница на „Озеленяване, чистота и
благоустройство” ЕООД, както и де се изпратят покани най-малко до три фирми –
доставчици на горива в област Кърджали.
І. Условия за провеждане на процедурата
1. Предмет на поръчката:
Периодична доставка на горива /дизелово гориво за МПС и бензин А-95H/, за
нуждите на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД през 2016 г., с прогнозна
стойност 36 000 лв. без вкл. ДДС.
Кандидатстване за обособени позиции – не се допуска
2. Общо прогнозно количество или обем:
Дизелово гориво – 16 300 литра, безоловен бензин А-95Н – 3 400 литра
Заложеното количество е прогнозно и е предвидено на база разходваното
количество горива през последните 12 месеца. Възложителят си запазва правото да
увеличи или намали посочените количества.
3. Изисквания към участника/изпълнител на поръчката
Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона
за обществените поръчки. Липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се
удостоверява с декларация, попълнена лично от участника или представляващия, ако е
юридическо лице.
4. Технически изисквания към доставката и доставчика
1. Да разполага поне с една собствена или наета бензиностанция на територията
на гр. Кърджали, с работно време 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, вкл.
празнични и почивни дни.
2. Декларация за съответствие на горивата, съгл. изискванията на чл. 10, ал. 2 и чл.
12, ал.2 и ал. 4 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията,
реда и начина на техния контрол, удостоверяващ, че предлаганите от него горива
съответстват на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по параграф 1, т.
1 и 3 от Наредбата.

5. Критерий за избор на доставчик: „най-ниска цена”
5.1. За целите на оценката „цена на участник” се счита предложената от него
търговска отстъпка, в лева, без вкл. ДДС от цената на 1 литър гориво, обект на
поръчката, официално обявена в търговските обекти /бензиностанции/ на кандидата
към момента на зареждане на горивата.
5.2. За целите на оценката „участник предложил най-ниска цена” следва да се
счита този кандидат, в чиято оферта фигурира на високата предложена отстъпка, в
лева, без вкл. ДДС от цената на литър гориво, обект на поръчката, официално обявена в
търговските обекти /бензиностанции/ на участника към момента на зареждане на
горивата.
5.3. Предложената отстъпка, определена в лева, на 1 литър гориво, не може да
бъде променяна за целия срок на договора и трябва да е валидна за всички обекти на
участника, посочени в списъка на търговските обекти /бензиностанции на кандидата.
5.4. Класирането на потенциалните доставчици се извършва по възходящ ред,
като на първо място се класира участникът, предложил най-висока отстъпка, а на
последно – участникът предложил най-ниска отстъпка.
5.5. Ако показателите в две или повече оферти водят до формиране на еднаква
цена, комисията провежда жребий за определяне на изпълнител по договора, при
условията на чл. 71, ал. 5 от ЗОП.
6. Условия за участие:
Задължителни документи за участие:
- Предложение за изпълнение на поръчката /техн. оферта по образец /;
- Административни сведения по образец;
- Декларации по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т.2 от ЗОП – /по
образец/
- Единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър или удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено
не по-рано от 7 дни преди датата на подаване на офертата - оригинал или заверено от
участника копие;
- Ценова оферта по образец;
- Списък на търговските обекти /бензиностанции/, собствени, наети или
франчайз, на територията на общ. Кърджали, които предлагат видовете гориво –
предмет на поръчката;
- Заверено копие от лиценз /разрешително за извършване на дейността/ ;
- Сертификати за качество на горивото, съгласно разпоредбите на чл. 6, т. 1 и 2
от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина
на техния контрол;
- Парафиран проект на договор – 2 бр.
Договорът не се попълва, но се прилага към офертата, като се парафира всяка страница
от него и се подписва и подпечатва последната страница /за изпълнител/. С тези
действия, кандидатът удостоверява, че е запознат и приема условията на проекта на
договор.
- Изрично пълномощно, в случай, че офертата е подписна от лице, което не е
законов представител - изрично, нотариално – заверено пълномощно;
- Списък на документите, съдържащи се в офертата – /по образец/
7. Изисквания към изготвянето и представянето на оферти:
Офертите трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, в
деловодството на „ОЧБ” ЕОД, на адрес: Кърджали, „Беломорски” 42, ет. 2 или по
пощата, с препоръчано писмо, с обратна разписка или чрез куриер, лично от участника
или от упълномощен от него представител, като и в двата случая, офертата трябва да

бъде заведена в деловодството на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, на
адрес: гр. Кърджали, „Беломорски” 42, ет. 2, до изтичане на крайния срок за
представяне на документи – 17.00 часа на 05.01.2016 г.
Върху плика следва да бъде отбелязана следната информация:
7.1. „В отговор на писмена покана, с цел сключване на договор за периодична
доставка на горива /дизелово гориво за МПС и бензин А-95H/, за нуждите на
„Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД през 2016 г.
7.2. Адрес на възложителя „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД: гр.
Кърджали, „Беломорски” 42, ет. 2.
7.3. Пълно наименование, адрес, телефон/факс, електронен адрес на участника –
потенциален изпълнител.
7.4. Пликът с офертата съдържа два отделни, непрозрачни, запечатани плика:
единият с документацията за участие и техническото предложение, а другият – с
ценовата оферта.
7.5. Всички документи се изготвят съобразно указанията на възложителя, като
всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран и
подреден съгласно списъка с документи.
7.6. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си. С оттеглянето на офертата, се прекратява
по-нататъшното участие на кандидата, в избора на изпълнител. Допълването и
промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне
на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан текст:
„Допълнение/промяна към входящ № ………….. / …… 20… г.,
8. Срок на валидност на офертата /не по-малък от 90 календарни дни/.
Кандидатите задължително посочват срок на валидност на офертата си.
9. Срок за представяне на офертите:
Краен срок за представяне на оферти – до 17.00 ч. на 05.01.2016 г.
10. Способ за събиране на оферти, чрез публикуване на покана на Портала на
обществените
поръчки
и
електронната
страница
на
възложителя:
http://www.ocbkardjali.com
11. Условия за допускане на офертите на кандидатите до разглеждане и
оценка:
11.1. Не се допускат до разглеждане оферти, получени след изтичане на
обявения срок за представяне на офертите.
11.2. Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията
на Възложителя.
11.3 Не се допускат до оценка и класиране оферти, които не съдържат всички
изискуеми от Възложителя документи за участие.
11.4. Не се допускат до оценка и класиране оферти в които предложените цени
по видове горива не са посочени с и без включена търговска отстъпка.
11.5. Ако в резултат на провежданата процедура за избор на изпълнител постъпи
само една оферта, отговаряща на предварително обявените изискванията, Възложителя,
може да възложи изпълнението на поръчката.
11.6. Ако в обявения срок за подаване на оферти не постъпи нито едно
предложение, Възложителят може да прекрати процедурата или да удължи срока за
представяне на оферти за избор на доставчик.

