
УТВЪРДИЛ: 24.11.2015 г. 

 

........................../проф. Милчо Василев – Ректор/ 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

В процедура по възлагане по реда на Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки 

чрез публична покана с предмет „Доставка франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, 

с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 

02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и 

придружен от необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи“. 

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Предмет на обществената поръчка: 

- Периодични доставки  франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. 

Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 

35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от 

необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи. 

2. Стойност на обществената поръчка  

- Максимално допустимата стойност  на поръчката не може да надвишава  66000 лева без ДДС за 

целия срок на договора.  

3. Обем/количество на обществената поръчка 

- Прогнозно количество до 35000 литра, минималното количество за доставка по една заявка е 

2000 литра.  Прогнозното количество не задължава възложителя да заяви доставки в пълен обем. 

4. Място на изпълнение на поръчката 

- Петролна база на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2  

5. Срок за изпълнение 

- Срокът за изпълнение е отоплителен сезон 2015 – 2016 г., считано от датата на подписване на 

договора до 31.05.2015г. 

 

 



 

 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Срок за доставка – два работни дни, считано от деня, следващ деня на получаване на 

писмената заявка от Възложителя. Заявки се изпращат по електронен път на официалните факс 

номер или електронна поща на участника. Доставките се извършват в работни за Възложителя 

дни , във времето от 6,30 до 8,30 часа на съответния ден. 

2. Срок на  плащане –  30 календарни дни от датата на издаване на данъчната фактура. 

3. Срок на валидност на офертата –  60 /шестдесет/ календарни дни от датата на 

подаване на офертата . 

4. Цена – определя се в лева без ДДС, за доставка на 1000 литра газьол за отопление с 

шифър по ЕКП 02144400045, франко склада на възложителя в гр. Пловдив, ул. „Тодор 

Самодумов” № 2. Цената включва всички разходи по доставката, вкл.мита, такси, митни сборове, 

акцизи и др. и е окончателната франко склад на възложителя. 

В случай, че цената се определя чрез надценка или отстъпка спрямо цена за директна 

реализация на търговец или производител на петролни продукти на територията на Република 

България, участниците прилагат заверено копие на актуален към датата на офертата ценови 

бюлетин. Надценката или отстъпката могат да бъдат определени в твърда сума в лева или в 

проценти спрямо цената на съответния търговец или производител.  

При извършване на доставка предложената цена може да се изменя само ако е определена 

като надценка или отстъпка спрямо цената за директна реализация. Промените в цената за 

директна реализация се удостоверяват чрез прилагане на заверено копие на актуален към датата 

на всяка доставка ценови бюлетин. 

5. Начин на плащане  

Плащането на доставеното гориво се извършва по банков път съгласно ценовото 

предложение на участника, срещу издадена данъчна фактура, представен сертификат за произход 

и съответствие на качеството  на горивото или негов еквивалент, актуална разпечатка от ценови 

бюлетин на търговец или производител към датата на доставка и проведен входящ контрол  от 

възложителя. 

 

6. Транспорт 

Доставките на горивото за отопление, представляващо маркиран енергиен продукт - 

опасен товар да се извършват съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на 



Република България,  с  транспортни средства, отговарящи на изискванията на чл.93 ЗАДС, чл. 

108а ППЗДАС и чл. 38 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари, притежаващи автоматично устройство за отчитане на 

наличността на горивото, замерено и пломбирано от ДАМТН. Транспортните средства да се 

управляват от водачи с квалификация съгласно чл.14 Закона за автомобилните превози и чл. 29 от 

Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 

товари. 

7. Качество и произход 

 Доставяното гориво трябва да отговаря на стандартите за качество на горивата съобразно 

чл. 6 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол, доказващи качеството на предлаганото гориво. Доставяното гориво да е 

сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на БДС. 

8. Изискуеми документи при доставката: 

- Декларация за съответствие по чл. 10 от Наредбата  за изискванията за качество на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол, доказващи качеството на предлаганото 

гориво; 

- Транспортни документи – товарителница, експедиционна бележка, акцизни документи и др.; 

- Протокол за маркиране; 

- Приемо - предавателен протокол, съдържащ данни за показанията на разходомера и 

удостоверяващ доставеното количество гориво съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове; 

- Данъчна фактура – оригинал. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

Най – ниската оферирана цена в лева без ДДС, за доставка на 1000 литра газьол за 

отопление с шифър по ЕКП 02144400045, франко склада на възложителя в гр. Пловдив, ул. 

„Тодор Самодумов” № 2. Цената включва всички разходи по доставката, вкл.мита, такси, митни 

сборове, акцизи и др. и е окончателната франко склад на възложителя. 

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Участниците да представят доказателства за техническите  си възможности за изпълнение 

на поръчката, а именно: 



- че разполагат с техническо оборудване / собствено, наето или лизингово/, което да гарантира 

качественото изпълнение на доставката – минимум едно специализирано транспортно средство за 

доставка на гориво с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и 

пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с валидно 

удостоверение за регистрация, сертификат или негов еквивалент, издадени от Изпълнителната 

агенция „Автомобилна администрация” съгласно чл. 38 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и 

реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; валиден сертификат или негов 

еквивалент за транспорт на маркирано гориво, издаван от Агенция „Митници” и валиден 

сертификат за произход и качество или декларация за съответствие на продукция по БДС. 

- че транспортните средства  се управляват от водачи, притежаващи квалификация съгласно 

изискванията на чл. 14 ЗАП и чл. 29 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване 

на автомобилен превоз на опасни товари. 

 

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Документ за регистрация и/или ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър, 

когато кандидатът е юридическо лице/едноличен търговец или документ за самоличност, когато е 

физическо лице – копие, заверено от кандидата; 

2. Документ за регистрация по ЗДДС – копие, заверено от кандидата 

3. Декларация по чл. 47,ал.9 ЗОП 

4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55,ал.7 ЗОП и за липса на 

обстоятелства по чл.8,ал.8,т.2 ЗОП 

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 33,ал.4 ЗОП – попълва се по преценка на 

участника, ако са налице обективни причини за това 

7. Изрично нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от 

упълномощено лице – оригинал 

8. Документи за собственост, наем или лизинг на транспортните средства, с които ще се 

изпълнява поръчката, като срокът на договора за наем или лизинг не трябва да е по-кратък от 

срока за изпълнение на договора – копия, заверени от участника 

9. Валидни удостоверения   за регистрация, сертификат или негов еквивалент, издадени от 

Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” съгласно чл. 38 от Наредба 

40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - 

копия, заверени от участника 

10. Валиден сертификат или негов еквивалент за одобрен съд за транспортиране на 

маркирани  енергийни продукти, издаден от Агенция „Митници”- копия, заверени от участника 



11. Валидни удостоверения, сертификати и др. за квалификация съгласно изискванията на 

чл. 14 Закона за автомобилните превози и чл. 29 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за 

извършване на автомобилен превоз на опасни товари на водачите на транспортните средства. 

12. Предложение за изпълнение на поръчката – съгласно изискванията  и по образец на 

Възложителя – Приложение 2 

13. Ценово предложение - съгласно изискванията  и по образец на Възложителя – 

Приложение 3. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА И ПРЕДСТАВЯНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва на 

български предмета на поръчката, фирмата/името на участника и неговия адрес за 

кореспонденция, електронна поща и телефонен/факс номер. Подава се на място на адреса на 

възложителя – гр. Пловдив, 4000, ул.”Тодор Самодумов” № 2, АМТИИ – Пловдив , Касата, или  

по пощата с обратна разписка, или с куриер.   

2. Офертата съдържа:  

- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ – съгласно изискванията и по образец на Възложителя - 

Приложение 1, ведно с приложени: документ за регистрация и/или ЕИК съгласно чл. 23 Закона за 

търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице/едноличен търговец или документ за 

самоличност, когато е физическо лице – копие, заверено от кандидата; документ за регистрация 

по ЗДДС – копие, заверено от кандидата; изрично нотариално заверено пълномощно, когато 

участникът се представлява от упълномощено лице – оригинал. 

- Предложение за изпълнение на поръчката – съгласно изискванията  и по образец на 

Възложителя – Приложение 2 и доказателствата към него за възможностите на участника да 

изпълни поръчката (документи за собственост, наем или лизинг на транспортните средства, с 

които ще се изпълнява поръчката, като срокът на договора за наем или лизинг не трябва да е по-

кратък от срока за изпълнение на договора – копия, заверени от участника; валидни 

удостоверения   за регистрация, сертификат или негов еквивалент, издадени от Изпълнителната 

агенция „Автомобилна администрация” съгласно чл. 38 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и 

реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - копия, заверени от участника; 

валиден сертификат или негов еквивалент за одобрен съд за транспортиране на маркирани  

енергийни продукти, издаден от Агенция „Митници”- копия, заверени от участника; валидни 

удостоверения, сертификати и др. за квалификация съгласно изискванията на чл. 14 ЗАП и чл. 29 

от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 

товари на водачите на транспортните средства). 



- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - съгласно изискванията  и по образец на Възложителя – 

Приложение 3.  

3. Офертата, подписана от законния представител на участника или упълномощено от него 

лице, както и всички документи към нея се представят на български език или в официален превод 

на български език. 

4. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допускат зачертавания 

и поправки в офертата. При различия в изписаното с цифри и думи, за вярно се приема 

изписаното с думи. 

5. Представяните копия на оригинални документи задължително да са заверени с „Вярно с 

оригинала”, мокър печат  и подпис/трите имена на законния представител на участника  или 

упълномощеното от него лице. 

6. Оферти се приемат до 16.00 ч. на 04  декември 2015 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Тодор 

Самодумов” 2 – АМТИИ - Пловдив,  Кабинет № 17 - Каса. 

7. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши в 10.00 ч. на 09 декември 2015 г. на 

адрес: гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ 2 – АМТИИ – Пловдив , ет. 3, кабинет № 33 

/Заседателна зала/, съгласно изискванията на чл. 68, ал.3 от ЗОП. 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ Е ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОФИЛА НА 

КУПУВАЧА http://op.artacademyplovdiv.com/ И Е ДОСТЪПНА БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ 

КАНДИДАТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 



                                                                                                                      Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

„Доставка франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор 

Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за 

стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите 

документи за качество, произход и акцизни данъчни документи“ 

 

От............................................................................................................................ 

                         / наименование/ фирма на участника/ 

Със седалище и адрес на управление в  

ЕИК .......................................; IBAN ………………………………… 

BIC ………………….,, банка ............................................................... 

Представлявано от ................................................................................... 

                                             /трите имена и ЕГН/ 

В качеството му на........................................................................................ 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

Адрес на участника: 

Телефон/факс 

Ел.поща 

Лице за контакти: 

                               / трите имена и ЕГН/ 

Длъжност:  

Телефон/факс/ел.поща 

 

                              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявявам, че представлявания от мен кандидат желае да участва в обявената процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка франко склада 

(петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол 

за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната 

инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за качество, произход и 

акцизни данъчни документи“ съгласно изискванията  възложителя, документацията за участие и 



при спазване разпоредбите на Закона за обшествените поръчки и съответното действащо 

българско законодателство. 

Считаме се обвързани от задълженията и условията, поети с офертата за 60 /шестдесет/  

календарни дни , считано от датата  на подаването й.   

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя и настоящата оферта. 

Приложение: 

  1. Документ за регистрация и/или ЕИК съгласно чл. 23 Закона за търговския регистър, 

когато кандидатът е юридическо лице/едноличен търговец или документ за самоличност, когато е 

физическо лице – копие, заверено от кандидата; 

2. Документ за регистрация по ЗДДС – копие, заверено от кандидата 

3. Декларация по чл. 47,ал. 9 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55,ал.7 ЗОП и чл. 8,ал.8, т.2 ЗОП  

5. Декларация по чл. 33,ал.4 ЗОП - по преценка на участника 

6. Изрично нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от 

упълномощено лице – оригинал 

 

Дата: 

Място:                                              Подпис и печат 

                                                 / на законните представители на кандидата/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение 2 

 

ДО 

АМТИИ - Пловдив 

 

             ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

На обществена поръчка с предмет „Доставка франко склада (петролна база) на АМТИИ – 

Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по 

ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, 

и придружен от необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи“ 

съгласно изискванията на възложителя 

 

 От ………………………………………………………………………………………………………… 

                              /наименование/фирма на участника/ 

ЕИК  …………………………….., представляван от …………………………………….в качеството 

му на …………………………………………………. 

 

                            ПРЕДЛАГАМЕ И ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ 

1. Доставяното от нас гориво за отопление, обект на настоящата обществената поръчка, ще 

отговаря на стандартите за качество и съответствие на горивата съобразно Наредбата за 

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

Доставяното гориво ще е сертифицирано за произход и качество от производителя и ще отговаря 

на БДС. 

2. Доставките на горивото за отопление, представляващо маркиран енергиен продукт - опасен 

товар ще извършваме съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на 

Република България,  с  транспортни средства, отговарящи на изискванията на чл.93 ЗАДС, чл. 

108а ППЗДАС и чл. 38 от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари, притежаващи автоматично устройство за отчитане на 

наличността на горивото, замерено и пломбирано от ДАМТН. Транспортните средства ще се 

управляват от водачи с квалификация съгласно чл.14 Закона за автомобилните превози и чл. 29 от 

Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 

товари. 

 



3. Съгласни сме изменение на предложената  цена на горивото в срока на действие на 

договора да се извършва само и единствено при промяна в цената за директна реализация, 

обявена в ценови бюлетин на търговец или производител на петролни продукти на територията 

на Република България. 

4. Съгласни сме всяка периодична доставка да се извършва  в срок от 2 /два/ работни дни , 

считано  от датата, следваща  дата на получаване на писмената заявка на Възложителя по 

електронен път на официалните факс номер или електронна поща, в работни за Възложителя дни, 

във времето от 6,30 до 8,30 часа на съответния ден.  

5. Съгласни сме плащането от Възложителя за всяка периодична доставка да се извършва  в 

срок от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на издаване на данъчната фактура за доставка. 

6. Съгласни сме и приемаме безусловно клаузите на проекта на договора.  

 

Приложение:(документи за собственост, наем или лизинг на транспортните средства, с които 

ще се изпълнява поръчката; валидни удостоверения   за регистрация, сертификат или негов 

еквивалент, издадени от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” съгласно чл. 38 

от Наредба 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни 

товари; валиден сертификат или негов еквивалент за одобрен съд за транспортиране на 

маркирани  енергийни продукти, издаден от Агенция „Митници”; валидни удостоверения, 

сертификати и др. за квалификация съгласно изискванията на чл. 14 ЗАП и чл. 29 от Наредба 

40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари на 

водачите на транспортните средства) 

 

 

 

Гр. 

Дата:                                                            подпис/печат 

 

 

 

                            

 

                                                                      

 

 



 

 

Приложение 3 

ДО                                                                                                                          

АМТИИ - Пловдив 

  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка франко склада (петролна база) на 

АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с 

шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, 

отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за качество, произход и акцизни 

данъчни документи“ 

 

От ………………………………………………………………………………………………………… 

                              /наименование/фирма на участника/ 

ЕИК  …………………………….., представляван от …………………………………….в качеството 

му на …………………………………………………. 

 

Предлагаме цена франко склад на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2   

от ................................................................. ..........................................................................  лева 

/цифром и словом/ без ДДС за 1000 литър газьол за отопление  с шифър по ЕКП 02144400045. 

Цената е определена / не е определена, като надценка или отстъпка спрямо цената за 

                                       грешното се зачертава 
директна реализация, обявена в ценови бюлетин на търговец или производител на петролни 

продукти на територията на Република България. Прилагаме заверено копие на актуален към 

датата на офертата ценови бюлетин на фирма: 

…................................……………………………………………………………………………………… 

Цената включва всички разходи по доставката, вкл.мита, такси, митни сборове, акцизи и 

др.и е окончателната франко склад на възложителя. 

 

 

Място: 

Дата:                                                                       подпис/печат                                                                                    

                                                                 



ПРОЕКТО-ДОГОВОР 

 

Днес, ………………………….. г., в гр. Пловдив,  между 

1. АМТИИ – Пловдив с адрес: гр.Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" № 2, БУЛСТАТ 

115013887 представлявано от проф. Милчо Василев – Ректор и Христина Колева – Рък. „ФО“, 

в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна   и  от друга – 

2......................................................................................................................, със 

седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………, 

ЕИК ………………….., EИК ДДС BG ……………………………, представлявано 

от…………………………………………………….., ЕГН …….………… - Управител, като 

ДОСТАВЧИК на основание проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. 

Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 

до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен 

от необходимите документи за качество, произход и акцизни данъчни документи“   по реда 

на Глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки, публикувана в регистъра на АОП под 

номер …………………..,се сключи настоящият договор за следното: 

ПРЕДМЕТ: 

1. Възложителят възлага, а доставчикът приема да извършва периодични доставки на 

газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна 

отоплителната инсталация срещу което Възложителя се задължава да му заплаща 

уговорената в настоящият договор цена. 

2. Общата стойност на доставките по този договор  не може да надвишава 66 000 лева 

(шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС за целия му срок на действие. 

3. Прогнозното количество гориво за отоплителен сезон 2015-2016 г. е  до 35 000 

литра за целия срок на договора, при цените и условията на настоящия договор и не обвързва 

възложителя да заяви доставка на горивото в пълен обем.  

4. Доставките  се извършват периодично в срок от два календарни дни броени от 

датата следваща датата на получаване на писмената заявка от Възложителя. Заявки се 

изпращат по електронен път на официалните факс номер или електронна поща на участника. 

Доставките се извършват в работни за Възложителя дни, като минималното количество по 

една заявка е 2000 литра гориво.  

5. Доставката на горивото се извършва до 6,30 до 8,30 часа на работен ден с цел 

своевременно подаване на данни по чл. 118,ал.10 ЗДДС. 



СРОК НА ДОГОВОРА: 

6.Договорът влиза в сила от деня на подписването му и действа до 31.05.2016г. 

ЦЕНА  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

7. Доставната цена франко склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. 

Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2   е .............................. лв. без ДДС за 1000 литър газьол за 

отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 съгласно офертата на доставчика – представляваща 

неразделна част от този договор. Цената включва всички разходи по доставката, вкл.мита, такси, 

митни сборове, акцизи и др.и е окончателната франко склад на възложителя. 

8. Доставната цена може да се изменя само ако е оферирана от ДОСТАВЧИКА като 

надценка или отстъпка спрямо цена за директна реализация на търговец или производител на 

петролни продукти на територията на Република България публикувана в актуален ценови 

бюлетин. В случаите на изменение на цената за директна реализация, това се удостоверява чрез 

прилагане на заверено копие на актуален към датата на всяка доставка ценови бюлетин.. 

9. Цената на всяка периодична доставка се заплаща с платежно нареждане по банков път в 

срок до тридесет дни от датата на издаване на данъчна фактура и след: представяне на декларация 

за съответствие по чл. 10 от Наредбата  за изискванията за качество на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол или еквивалентни такива, доказващи качеството на доставеното 

гориво; транспортни документи – товарителница, експедиционна бележка, акцизни документи и 

др., протокол за маркиране; приемо-предавателен протокол съдържащ данни за показанията на 

разходомера и удостоверяващ доставеното количество гориво съгласно Закона за акцизите и 

данъчните складове; данъчна фактура – оригинал, както и актуален ценови бюлетин доказващ 

актуалната цената за директна реализация на търговец или производител на петролни продукти 

на територията на Република България без ДДС за 1000 литра гориво. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да: 

- Приеме доставеното гориво, ако отговаря на договорените изисквания за количество и качество 

и ако доставката е придружена със задължителната документация по Наредбата за изискванията 

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

- Да отправя писмена заявка  до доставчика в минимум в двудневен срок преди всяка; 

- Да плати цената на доставеното гориво в срок от 30 дни от издаването на данъчната фактура. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

- Откаже приемането на част или на цялото количество, когато доставчикът се е отклонил от 

изискванията за доставката, както и да откаже да заплати съответната цена, докато доставчикът 

не изпълни задълженията си по договора. 



- Да извършва проверка на качеството на доставяното гориво във всеки момент от действието на 

договора.  

12. ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да: 

- Доставя заявеното  количество гориво в уговорения срок и с качество и придружаваща 

документация съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол. 

- Заменя за своя сметка в двудневен срок горивото, неотговарящо на изискванията за качество   

13. ДОСТАВЧИКЪТ  има право да  получи цената на доставеното гориво в тридесет 

дневен срок от издаването на данъчната фактура за съответната доставка. 

САНКЦИИ 

14. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи 

неустойка на изправната в размер на 1% от стойността на недоставеното или неплатено гориво за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на горивото. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

15. Договорът се прекратява с изтичането на договорения срок. 

16.Преди изтичането на срока му, договорът може да се прекрати: 

- По взаимно писмено съгласие на страните 

- При възникване на извънредни обстоятелства – с едномесечно писмено предизвестие 

- При виновно неизпълнение на задълженията от една от страните - с едномесечно писмено 

предизвестие от другата 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

17. Изменения и допълнения по настоящия договор се правят с допълнителни писмени 

споразумения между страните, представляващи негова неразделна част. 

18. Всички спорове във връзка и по повод изпълнението, изменението, допълнението или 

тълкуването на настоящия договор се разрешават между страните по добра воля чрез преговори, 

медиация и само ако не се постигне разрешение – чрез съд. 

Оферта вх. № ………………. ведно с всички документи в нея  е неразделна част от 

настоящия договор. 

 

Договорът се състави и подписа в два идентични екземпляра – по един за всяка от 

страните.  

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи: 



Свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на обстоятелства по чл. 47,ал.1,т.1 

ЗОП; декларации за липса на обстоятелства по чл. 47,ал.5 ЗОПДОСТАВЧИК:                                   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Управител: ……………………………                                            Ректор: …………………………….. 

                      /……………………../                                                                  /………………………/ 

 

Рък. „ФО“: …………………………                       

                                                                                                                               /………………………/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният/ата ....................................................................................................................... 
(трите имена) 
данни по документ за самоличност ...................................................................................... 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ...................................................................................................................на 

.................................................................................................................................................. 
(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................................................................. 
 в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя 

при възлагане на обществена поръчка с предмет " " 
 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
е) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс. (9) 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито 

в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 

отнася до конкретния участник): 
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган; 

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 
участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а 
от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва): 
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 
б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните 

си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда (при чуждестранни участници); 



в) не е преустановил дейността си. 
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да 

упражнявам определена професия или дейност (11) съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението (включително за нарушения, свързани с износа 
на продукти в областта на отбраната и сигурността. 

9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по 
договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията 
и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от възложителя с влязло 
в сила съдебно решение. 

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд; 

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 
работниците. 

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда 
за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 

12. По отношение на представлявания от мен участник не е установено от службите за 
сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация въз основа на 
каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава 
необходимата надеждност, която изключва заплаха за национална сигурност.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-
дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и 
по т. 7, 8, 10 и 11 са: 

1. ............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 
обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са: 

1. ............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
 
Дата  .............../....................../.................... 

Име и фамилия ........................................................... 

Подпис на лицето (и печат) ........................................................... 

 



  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 
 
Подписаният/ата ............................................................................................................... 
(трите имена) 
данни по документ за самоличност 

............................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ...................................................................................................................  
(длъжност) 
на 

.................................................................................................................................................... 
(наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ - участник 
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ....................................... 
 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23 а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.   

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2  
ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 
 
 
 
Дата  .............../ ............................/ 

.................... 

Име и фамилия ...........................................................
....... 

Подпис на лицето (и печат) ........................................................... 

 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП 

 
Подписаният/ата ..................................................................................................................... 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност ...................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на  .................................................................................................................. 

(длъжност) 
на .............................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 
 
ЕИК/БУЛСТАТ…………………….. - участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет " " 
 
ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 1. Информацията, съдържаща се в .......................................... (посочват се 

конкретна част/части от Техническото предложение) от техническото ни предложение, да се 
счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 
подчертава). 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 
предвидените от закона случаи. 

 
Дата  .............../ ............................/ 

.................... 

Име и фамилия ...........................................................
....... 

Подпис и печат ........................................................... 

 


