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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: [  3 ] 

  
 

Възложител: Българска федерация по ски 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 4935 
Адрес: гр. София, бул. „България” № 81 В, ет. 2 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Венета Димитрова 
Телефон: 02 9806082 
E-mail: acc@bfski.com 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 
 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[х] Услуги 
Предмет на поръчката: „Доставка чрез покупка на гориво за зареждане на автомобили за 
нуждите на Българска федерация по ски чрез система за безналично плащане с карти” 
  
Кратко описание: Зареждането на автомобилите се осъществява на търговските обекти 
(бензиностанции) на изпълнителя, осигуряващи 24-часово обслужване, 7 дни в седмицата, като 
трябва да е възможно на всички обекти чрез използване на карти за безналични плащания. 
Изпълнителя трябва да има изградена и функционираща мрежа от търговски обекти 
(бензиностанции) в цялата страна и в частност по направленията София - Благоевград – Банско, 
София – Пловдив – Чепеларе - Смолян и София - Самоков – Боровец. 
Необходимо е да разполага със система за безналично плащане с карти, като самите карти за 
следва да позволяват проследяване на най-малко следните параметри: идентификация на 
автомобила; място и време на зареждане; вид, количество и единична цена на зареденото гориво. 
  
Място на извършване: в страната 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Максимална прогнозна стойност: 69 
000 лв. без ДДС 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [  ] Да [х] Не 
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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 т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  
За участника в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 
54, ал. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3 от от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 
В случай на участие на използване на подизпълнители или трети лица за тях също не следва да 
са налице посочените обстоятелства. 
Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в едно и също възлагане. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Възложителят не поставя изисквания. 
  
Икономическо и финансово състояние:  
- 
  
Технически и професионални способности:  
 - 
 
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 
[x] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име:                                     Тежест:  
 
Оценката на офертите се извършва, съгласно методиката за оценка, неразделна част от 
настоящата обява. 
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Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 09.09.2019 г.                      Час: (чч:мм) 17.00 ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 31.10.2019 г.                      Час: (чч:мм) 23.59 ч. 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 10.09.2019 г. 09.00 ч. 
  
Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. „България” № 81 В, ет. 2 
  
 
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
 
 
Друга информация (когато е приложимо):  
І. Участникът или изрично упълномощен от него представител може да представи оферта на 
адрес: гр. София, бул. „България” № 81 В, ет. 2, лично в Българска федерация по ски, всеки 
работен ден от 09.00 часа до 17:00 часа, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка. 
ІІ. Офертата се представя на хартиен носител. Офертата се подава в запечатана непрозрачна 
опаковка върху, която 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. 
ІІІ. Офертата трябва да съдържа: 
1. Информация за участника по образец 
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, представя в офертата си 
документ, от който е видно правното основание за създаване на същото, както и следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
а) права и задължения на участниците в обединението; 
б) разпределение на отговорността между членовете на обединението; 
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
г) поемане на солидарна отговорност между членовете на обединението; 
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП по образец 
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-5 от ЗОП по образец 
4. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител свободен текст – ако е приложимо. 
5. Декларация 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 
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
7. Техническо предложение по образец с приложена към него карта на търговските обекти, на 
които може да се заплаща с безналични карти 
8. Ценово предложение по образец  
ІV. Всички документи за участие в процедурата се представят на български език. Документите 
представени на чужд език се представят и в превод. Не се приемат варианти на офертата и 
никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. 
V. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от 
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участника копие на документ означава върху документа да е положен гриф „Вярно с оригинала” 
и подпис на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него друго лице, 
както и мокър печат на участника. 
VІ. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора е необходимо да представи: 

1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
3. Оригинал или заверен от участника документ за гаранция за изпълнение на договора.  

Гаранция за изпълнение е в размер на 1% от стойността на договора и се представя под формата 
на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на 
изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците 
в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 
или титуляр на застраховката. 
Валидността на банковата гаранция или застраховката следва да е бъде 30 (тридесет) календарни 
дни след изтичане срока на договора. 
Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на възложителя: 
Банка: ПИБ АД 
BIC: FINVBGSF 
IBAN: BG10FINV915010BGNSKI00 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат 
в договора за обществена поръчка. 
 
Приложения: 

1. Технически спецификации; 
2. Проект на договор; 
3. Информация за участника, образец; 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП, образец; 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-5 от ЗОП; 
6. Декларация 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, образец; 
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
8. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
9. Техническо предложение, образец; 
10. Ценово предложение, образец. 

  
 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: 27.08.2019 г. 
 
 
Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат)  
ЦЕКО МИНЕВ 
 
Длъжност:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 


