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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: ПП-11-10 от дата 14/02/2014
Коментар на възложителя:
„Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община 
Брусарци”, по обособени позиции: ОП № 1 “Доставка на Евро Дизел” 
и ОП № 2 ”Доставка на Бензин А 95”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град Пощенски код Страна
Брусарци 3680 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Бориславова Георгиева
E-mail Факс
brusartsi_adm@abv.bg 09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.brusartsi.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община 
Брусарци”, по обособени позиции: ОП № 1 “Доставка на Евро Дизел” 
и ОП № 2 ”Доставка на Бензин А 95”

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09000000
Доп. предмети 09100000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
„Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община 
Брусарци” - 66 000лв, по обособени позиции: 
ОП № 1 “Доставка на Евро Дизел” - 60 000лв;
ОП № 2 ”Доставка на Бензин А 95” - 6 000лв.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци код NUTS:  

BG312
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Всяко предложение задължително съдържа:
1.1. Предложение на кандидата по процедурата – изготвено 
съгласно образеца № 1 от настоящата документация;
1.2. Административни сведение – образец № 2;
1.3. Документ за регистрация на участника и документ, доказващ 
актуалното правно състояние, издаден не по-рано от 90 дни преди 
подаване на офертата - за чуждестранните юридически лица; ЕИК за 
българските юридически лица; заверено от участника копие на 
лична карта - за участници, физически лица.;
1.4. Списък на основните договори за доставки, извършени през 
последните три години, включително стойностите, датите и 
получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
1.5. Референции за качествено изпълнение на договори за доставки 
на горива;
1.6. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите 
на кандидата за предходните три приключили финансови 
години /2010, 2011 и 2012 година/. Участника трябва да докаже, 
че има оборот за предходните години в размер не по-малък или 
равен на 66 000 лв., общо за трите години;
1.7. Декларации от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП - Образец № 3, 3а, 3б, 3в, 3г и 3д;
1.8. Предложение за изпълнение на поръчката - образец № 4;
1.9. Ценово предложение – изготвено по приложения в настоящата 
документация образец № 5;
1.10. Копие от пълномощно – когато оферта се подписва от 
пълномощник;
1.11. Декларация за приемане условията на договора по чл. 56, 
ал. 1, т. 12 от ЗОП - образец № 7;
1.12. Списък на документите, съдържащи се в предложението, 
подписан от кандидата
1.13. Документи, удостоверяващи собственост или експлоатация на 
бензиностанция на територията на страната;
1.14. Участникът да представи описание на техническите 
характеристики на горивото; 
1.15. Декларация, че ще се извършва доставка на дизелово гориво, 
отговарящо на всички изисквания на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 
контрол;
1.16. Участникът да представи доказателства, че има възможност 
да издаде карти за електронно отчитане на зареждане с гориво или 
друг еквивалентен документ за безкасово плащане във всичките му 
обекти  на територията на страната;
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Картите или еквивалентният документ за безкасово плащане, трябва 
да бъдат издадени с регистрационния номер на съответния 
автомобил, за който ще се използват.
2. При изготвяне на предложението кандидатът трябва да се 
придържа към условията, посочени в настоящата документация.
3. Предложението следва да отговаря на изискванията, посочени в 
Публичната покана за откриване на процедура и настоящите 
указания и да бъде оформено по приложените към документацията 
образци. Условията в образците от документацията за участие са 
задължителни за кандидатите и не могат да бъдат променяни от 
тях.
4. Всеки кандидат може да представи само едно предложение по 
предмета на процедурата.
5. Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на 
обществената поръчка. Предложения за част от обществената 
поръчка не се разглеждат.
6. Предложението се подписва от представляващия дружеството на 
кандидата или от надлежно упълномощено лице или лица, като в 
предложението се прилага пълномощно от представляващия 
дружеството. Декларациите в предложението се подписват 
задължително от представляващия дружеството. Декларации, 
подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за 
валидни.
7. Предложението се представя в запечатан, непрозрачен плик  
което съдържа: 
7.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се 
поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците;
7.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", 
в който се поставят документите, свързани с изпълнението на 
поръчката
7.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото 
предложение на участника.
7.4. Върху плика се посочва името на кандидата, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, както и предмета на обществената 
поръчка, за която участва.
8. Срокът на валиднос

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
МЕТОДИКА 
ЗА ОЦЕНКА НА КРИТЕРИЙ „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”

I.Критерий за оценка – „Икономически най-изгодна оферта”, която 
се определя при следните показатели:

1. Най-ниска цена – определя се по формулата

Ц =  Ц мин                х 30%     
       Ц предлагана

Където: „Ц мин” е минималната предложена цена за един литър без 
ДДС, от даден участник,  получена от общия сбор от цените без 
ДДС на двата вида горива за всички количества.
„Ц предлагана” е цената предложена от съответния участник, 
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получена от общия сбор от цените без ДДС на двата вида горива за 
всички количества.

2. Срок за отложено плащане – определя се по формулата

Ср =  Ср предлаган   х 10% 
          Ср макс
Където: „Ср предлаган” е срокът на отложено плащане в календарни 
дни, предложен от съответния участник
„Ср макс”   е максималният предложен срок на отложено плащане от 
даден участник

3. Преференциални условия върху оборота – определен  %  отстъпка 
върху месечен оборот – определя се по формулата

Пр =Пр предлаган   х 30%
                Пр макс

Където: „Пр предлаган” е процент отстъпка, предложен от 
съответния участник
„Пр макс” е максималния процент отстъпка, предложен от даден 

участник

              4. Разстояние от най-близката бензиностанция на 
участник до общинския център – определя се по формулата

            Р =        Р мин              х 30%   
                      Р предлаган

Където: „Р мин” е предложеното от даден участник минимално 
разстояние от обекта за изпълнение на поръчката до общинския 
център /административната сграда на община Брусарци/ в 
километри, закръглено до втория знак след десетичната запетая. 
   „Р предлаган” е предложеното от съответния участник минимално 
разстояние от обекта за изпълнение на поръчката до общинския 
център /административната сграда на община Брусарци/. 

II.Методика за оценяване
Комплексната оценка на предложенията се извършва в съответствие 
с показателите и тяхната тежест, определени в настоящата 
документация по следната формула :
Комплексна оценка = Ц + Ср + Пр + Р

За икономически най-изгодна оферта се определя предложението, 
събрало най-голям брой точки. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/02/2014 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/02/2014 дд/мм/гггг
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