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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД гр.Кърджали”  
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 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 Предмет на поръчката 

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на 

бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД гр.Кърджали. 

Прогнозна стойност 

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 000,00лв. без вкл.ДДС. 

Договорът с избраният изпълнител се сключва за срок до изразходване на 

посочения лимит /70 000,00лв. без вкл.ДДС/, но не по-малко от двадесет и 

четири месеца, считано от датата на подписване.  

 

Начин на плащане 

Плащанията ще се извършват веднъж месечно в срок до 60 /шестдесет/ 

календарни дни след фактуриране на съответния отчетен период, след 

представяне от изпълнителя на фактура – оригинал за извършена доставка. 

Към издадените фактури ще бъдат прилагани описи, съдържащи следните 

данни: 

 номер на магнитната карта, 

 регистрационен номер на автомобила, 

 дата и час на зареждане, 

 № на касовия бон, 

 търговския обект – бензиностанция /адрес и номер/, 

 количество и вид на зареденото гориво, 

 стойност на зареденото гориво, коригирана със стойността на съответната 

търговска отстъпка. 

 

Място за изпълнение на поръчката 

Търговските обекти на Изпълнителя 

Срок за изпълнение на поръчката 

Съобразно необходимостта на Възложителя чрез покупка от търговски обекти на 

Изпълнителя.  

 Срок на валидност на офертата 

Валидност на офертата 3 /три/ месеца включително от крайния срок за 

получаване на офертите. 

 

Подаване на оферти 

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на 

поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен 

адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в обявата 

срок и час. 
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Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще 

се проведе на 22.01.2019г. от 12,00 часа в залата на етаж V в сградата на МБАЛ 

"Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали. 

По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват 

участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени представители, 

съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

Разглеждане на получените оферти. 

Разглеждането на получените оферти се извършва съгласно изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и  Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени 

поръчки в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали. 

 

II. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ 

ИЗПЪЛНЕНИ 

Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни 

количества: 

 

Дизелово гориво – 12 000 литра;  

Бензин А-95Н– 16 000 литра; 

 

Доставката на горивата ще се осъществява чрез покупка от търговски обекти на 

Изпълнителя съобразно необходимостта на възложителя. 

Всички търговски обекти /бензиностанции/ на участниците, където ще се 

извършва безкасово зареждане на горива трябва да предлагат всички течни 

горива, предмет на настоящата обществена поръчка. 

Отчитането и получаването на гориво да се осъществява с магнитни карти. 

 

Цените в офертата на участника да са в български лева и да включват всички 

разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател / 

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” №53/ с 

включени всички разходи и данъци.  

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, по 

чл.67, ал.6 във връзка с чл.58, ал.1, т.1-4 от ЗОП и декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.7 от ЗОП.  

Достъп до настоящата документация, допълнителна информация и документи 

свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения 

интернет адрес на възложителя: http://www.hospital-kj.com/ - раздел „профил на 

купувача“, към съответната процедура. 

 

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

- Дизелово гориво – 12 000 литра;  

http://www.hospital-kj.com/
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- Бензин А-95Н – 16 000 литра; 

Количествата са прогнозни и не пораждат задължение за МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски” АД гр.Кърджали да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи 

по-малко или по-голямо количество от посоченото, но общата стойност на 

договара не може да надхвърля максималната стойност съгласно чл.20, ал.3, т.2 

от ЗОП – 70 000,00 лв. без вкл.ДДС. 

  

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

Доставяното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество 

съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

Доставеното бензиново гориво трябва да отговаря на изискванията за качество 

съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Участниците прилагат: 

1. Опис на представените документи - образец №1; 

2. Представяне на участника  - образец №2;   

3. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП – образец №3; 

4. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3 и 5 от ЗОП – образец №4. 

5. Предложение за изпълнение на поръчката - образец №5; 

6. Ценово предложение - образец №6; 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №7; 

 

Документи доказващи техническите възможности на участника за 

изпълнение на поръчката:  

 

1. Участникът следва да представи Декларация свободен текст, че оферираното от 

него дизелово гориво отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение 

№2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол. 

2.  Участникът следва да представи Декларация свободен текст, че оферираното от 

него бензиново гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно 

Приложение №1 към чл.6, т.1 от Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

3. Участникът следва да удостовери произхода на горивата, които разпространява 

на територията на Република България като представи заверено копие на действащ 

договор с производител или разпространител, или вносител за дистрибуция на 

горивата, предмет на настоящата поръчка. 

4. Участникът следва да представи Списък-декларация на търговските обекти 

(бензиностанции) на участника- собствени или наети, на територията на Република 

България, с възможност за зареждане чрез магнитни карти за безналично плащане и 

предлагащи всички видове течни горива, предмет на поръчката. Участникът трябва 

да разполага минимум с един търговски обект (бензиностанция) - собствен или 
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нает, на територията на Община Кърджали, с възможност за зареждане чрез 

магнитни карти за безналично плащане и предлагащи всички видове течни горива, 

предмет на поръчката. 

5. Участникът следва да представи декларация – свободен текст, че посочената в 

ценовото предложение на участника търговска отстъпка в лева /от стойността без 

ДДС на всеки литър заредено гориво/ е предложена и съобразена с официално 

обявените цени в търговските обекти (бензиностанции) към 15.01.2019г., като в 

декларацията се посочат тези цени. Търговската отстъпка да се представи до вторя 

знак след десетичната запетая. 

 

 

VІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

Най-ниска предложена цена за изпълнение на всяка номенклатура от поръчката, 

формирана като разлика между официално обявената цена на съответното гориво в 

бензиностанциите на участника на 15.01.2019г. и предлаганата от него търговска 

отстъпка в лева от стойността без ДДС на литър. 

 

 


