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ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ПЕРИДИЧНА ДОСТАВКА НА 

ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, МАРКИРАН ЧЕРВЕН, С 0,1% S  ЗА 

НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА 

АКАДЕМИЯ  ГР.СОФИЯ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН  СЕЗОН 2014-

2015 Г.” 
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У К А З А Н И Я  
 

За участие в обществената поръчка, подготовка и подаване на оферта за възлагане 
на обществена поръчка по реда на Глава 8 А от ЗОП, с предмет: 

Периодична доставка на газьол за отопление маркиран червен с 0,1% S за нуждите 
на Национална художествена академия за отоплителен сезон 2014-2015 г. 

 
 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са 

съгласно Глава осма „а" на Закона за обществените поръчки. 
 
1. Обект на поръчката изисквания към доставката 

“Периодична доставка на газьол за отопление маркиран червен с 0,1% S за 
нуждите на Национална художествена академия за отоплителен сезон 2014-2015 г.”  

Цениите трябва да бъдат посочвани  в лева, без  включено ДДС. Посоченото 
количество е прогнозно и Възложителя не се задължава да го закупи в пълен обем, а 
зависи от потребностите и финансовата му обезпеченост. Доставката на горивото за 
отопление  ще се извършва до  адреса на Национална художествена академия. 
Предложената цена на  горивото за отопление трябва да е крайна и да включва всички 
разходи, включително и  транспортните. При предаването на горивото фактурата се 
придружава с: приемо-предавателен протокол; копие от товарителница; Документ за 
удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на 
доставка; Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 
 
2. Обособени позиции - няма.  
 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 
4. Място за изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на поръчката е Република България, на адреса на 
управление на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка 1", в 
посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещение на адреса. 
 
5. Срок за доставка 

Срокът на доставка по договора е съгласно съгласуван график с Възложителя, 
като договорът ще се сключи не по-рано от 7 (седем) работни дни след получаване от 
участниците на Протокол за избор на изпълнител, утвърден от възложителя. 
 
6. Прогнозна стойност на поръчката 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 43 000 лв. (четиридесет и три хиляди) 
без ДДС. 
 
7. Начин на плащане 

Заплащането се осъществява след извършване на доставка по банковата сметка на 
Изпълнителя до тридесет дни след представяне от страна на Изпълнителя на оригинал на 
данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка, подписан от 
представители на Изпълнителя и Възложителя. 
 

8. Гаранция за участие - няма 
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 9. Гаранция за изпълнение на договора 
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2 % (два 
процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се 
внесе на каса, по банков път, или може да се представи под формата на банкова 
гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, 
определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в 
оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 
договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение 
да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е 
безусловна и неотменима, че е в полза на Национална художествена академия /НХА/, гр. 
София и че е със срок на валидност най - малко тридесет дни след срока на изпълнение 
на договора. При представяне на гаранцията, в касовия документ, респективно 
платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който 
се представя гаранцията. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на 
договора по банков път това следва да стане по следната: 
 
Сметка на НХА в Българска народна банка площад „Княз Александър I“, №1 
IB AN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01 
код на БНБ за левови разплащания BIC: BNBGBGSD 
 

 
ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 
От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен 

достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния 
интернет адрес: http://www.nha.bg (Профил на купувача). 

 
 

ОФЕРТА 
 

1. Подготовка на офертата 
Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, 

дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва 
да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Отговорността за 
правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от 
участниците. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето 
от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 
документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да 

отговаря на следните административни изисквания: 
1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:  

o за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

o за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
o за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
o за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
o за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

 
2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
3. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 
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съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Участникът да 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, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен. 
5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 
а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 
6. Участникът да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност  по оценка 
на съответствието на проектната документация и упражняване на строителен надзор, 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
7. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;  
8. Участникът да не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 
права на работниците.  
9. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки. 
10. Участникът да няма член на управителен орган, както и временно изпълняващ такава 
длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който е свързано лице с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
11. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

2. Съдържание на офертата 

Пликът с офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа: 
2.1. Представяне на участика и списък на представеите докумети - оригинал, по образец 
1 ; 
2.2. ЕИК или удостоверение за актуално състояние - заверено копие; 
2.3. Списък на договори/услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три 
години (2011,2012 г. и 2013 г.) - оригинал, по образец 2; 
2.4. Референции/Удостоверения за извършените доставки 
2.5. Декларация за ползването (или не) на подизпълнители- оригинал, по образец 4;  
2.6. Декларации по образци 3, 5, 6, 7 и 8 - оригинал. 
2.7. Декларация за собствени и/или наети  транспортни средства - оригинал, по образец 9 
2.8. Декларации за съответствие съгласно чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 
контрол, удостоверяващи,  че предлаганите от него горива съответстват на изискванията 
за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 от цитираната Наредба (заверени от 
участника копия). От представените декларации за съответствие трябва да е видно, че 
посочените партиди са предназначени за разпространение и/или използване на 
търговските обекти на участника. (по образец на участника) 
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2.9. Действащ договор (заверено  от участника  копие) с производител или 
разпространител или вносител за дистрибуция на горивата, предмет на настоящата 
поръчка, на територията на България, с който участника удостоверява произхода на 
горивата, с които ще снабдява възложителя. 
2.10. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO или еквивалент (в 
срока на неговата валидност) за обекта на процедурата на производителя и на участника 
(заверени от участника копия); 
2.11. „Предлагана цена", съдържаща. Ценова оферта - оригинал, по образец 10; 
 
2.11.1.)Цената на доставката  трябва да включва всички разходи по доставката на 
горивото  до мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата 
документация. 
2.11.2.)Цените по приложената оферта включват - всички данъци такси, акцизи и други 
налози, дължими от офериращия по договора.  
2.11.3.) Твърдо договорена  надценка  за цялостно изпълнение на поръчката да е  
съобразена  със следните указани параметри при извършване на  доставката,  както 
следва :     
                      -   печалба върху доставката –  до 1 %  
                      -  доставно-складови – до  0,5 % 
2.11.4) Цената на доставката  се формира на база единична стойност на горивото, което 
участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си, описано в 
ценовото му предложение за изпълнение на поръчката.  
 2.11.5) Единичната цена на доставеното гориво през  срока на валидност на  офертата се 
формира на база предложената офертна цена от участника  
 

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се 
запечатват в непрозрачен плик. Върху плика се посочва наименованието на 
обществената поръчка, адрес за кореспонденция на участника и по възможност телефон, 
факс и/или e-mail. 

Копия на документи, приложени в офертата, се представят заверени с гриф 
„Вярно с оригинала", с подпис и печат на участника; Офертата се представя на хартиен 
носител. 
 
3 .  Срок на валидност на офертите - 120 (сто и двадесет) каледарни дни. 
 
4. Подаване на оферти 

Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, п.к. 1000, 
ул. „Шипка"1, Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и 13:00 до 16:00 часа.  

Независимо от избрания способ на депозиране, оферти се приемат до изтичане на 
крайния срок, съгласно публичната покана. 
 
5. Разглеждане на оферти 

След изтичане на срока за представяне на оферти, съгласно обявеното в 
Публичната покана, Възложителят назначава комисия, която да разгледа и оцени 
офертите, и да класира участниците. 
 
6. Оценка и класиране на офертите и определяне на изпълнител 

Оценката и класирането се извършва според критерия "най-ниска цена"  

Възложителят определя за изпълнител на договора, класирания на първо място 
участник. Оценката и класирането се документират в протокол на комисията.  
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4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 
4.1. Договор за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи с класирания на 
първо място участник, а при отказ Възложителят ще покани класирания на второ място 
участник за подписване на договор; 
4.2. При сключването на договора лицето, определено за Изпълнител представя 
следните документи: 

1. Документи от компетентен орган, с който се удостоверява липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП - лицето не е осъждано за: 

• престъпления против финансовата, данъчната или осигурителна система, вкл. 
изпиране на пари - чл. 253 - 260 от НК; 

• подкуп - чл. 301 - 307 от НК; 
• участие в организирана престъпна група - чл. 321 - 321а от НК; 
• престъпление против собствеността - чл. 194 - 217 от НК; 
• престъпление против стопанството - чл. 219 - 252 от НК; 
• престъпление при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 - чл. 108а от НК. 

 
2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, Приложение № 6. 

3. Гаранция за добро изпълнение. Може да се внесе по един от долупосочените 
способи: 

> по банков път: 
Сметка на НХА в Българска народна банка площад „Княз Александър I“, №1 
IB AN: BG72 BNBG 9661 3300 1763 01 
код на БНБ за левови разплащания BIC: BNBGBGSD 

>или може да се представи под формата на банкова гаранция (образец приложен 
към документацията за участие). 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранцията за добро изпълнение се представя при подписване на договора и се 
освобождава в 5 (пет) дневен срок след прекратяването му, ако липсват основания за 
задържането й от страна на Възложителя. 

Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията са 
престояли у него законосъобразно. 
 
 
В случай, че участникът, избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка 
е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице 
или да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като не 
персонифицирано лице по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 
Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди 
сключването на договора за обществена поръчка. 
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Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е  
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ(УСЛОВИЯ) НА ПОРЪЧКАТА 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящото техническо задание  е  изготвено във връзка с необходимостта от 
провеждане на обществена поръчка за  определяне на изпълнител  за Периодична 
доставка на газьол за отопление маркиран червен с 0,1% S за нуждите на 
Национална художествена академия за отоплителен сезон 2014-2015 г. 
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  
Целта на процедурата е избор на изпълнител и сключване на договор за периодична 
доставка на горива с цел зареждане с течни горива.  
1. Доставката/Зареждането с  течни горива  ще се извършва  със транспорт на  
доставчика  
2. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 09134210 - 
газьол  за отопление с 0,001% S    
3.Място  изпълнение на поръчката:  

 3.1 гр.София, НХА Шипка 1. Срокът за изпълнение на договора - от 01.12.2014 
година до 01.12.2015 година 

    3.2.Доставките ще се извършва чрез периодично повтарящи се поръчки в срок до 
31.12.2015 г. след подадена писменна заявка от страна на Възложителя в срокове и 
количества съгласно заявката,  със собствен или нает специализиран транспорт на 
изпълнителя.  
 
ІІІ. Изисквания за качество:   
1. Доставените горива трябва да отговарят на изискванията и стандартите, определени в 
Наредбата за качеството на течните горива, условията и реда и начина за техния контрол, 
изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 
биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други 
приложими изисквания.  
2.Всяка партида да отговаря на изискванията на БДС, което се удостоверява със 
сертификат за качество на доставяното количество и Наредбата за качество на течните 
горива, условията, реда и начини за техния контрол.  
3. Горивото да притежава следните технически характеристики и качества: да може да се 
изгаря безпроблемно в стационарни горивни инсталации; да отговаря на изискванията за 
качество на течните горива съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона 
за опазване на околната среда и чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина на техния контрол; да притежава минимален 
процент съдържание на вредни примеси /сяра –до 0.001% S, вода, механични примеси и 
др./. 

ІV. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми 
1. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 
следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в 
частност на:  
         - Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане; 
         - Наредбата за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния 
контрол;  
         - Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата;  
         - Закона за чистотата на атмосферния въздух; 
         - Българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани  с 

настоящата поръчка. 
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V. Количества -  до  25 000 (двадесет и пет хиляди) литра 
         1. Количествата залегнали в количествените сметки са ориентировъчни . 
         2. Действителните количества се установяват в процеса на изпълнението според 
потребностите на Възложителя. 

VІ.Оборудване 
Изпълнителят трябва да разполага с необходимите  съоръжения и транспортни 
средства за мобилно зареждане  с горива. 
 
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ , ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ, СРОК, НАЧИН И СХЕМА  НА ПЛАЩАНЕ 
         (1) Финансирането на поръчката ще се осъществява от бюджета на  Национална 
художествена академия.  
         (2) Цените се посочват изцяло в български лева без ДДС,отделно и с ДДС. . 
           Цената на доставката  трябва да включва всички разходи( всички данъци такси, 
акцизи и други налози, дължими от офериращия по доставката на горивото)  до 
мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация. 
(3)Начин на образуване на единичните цени на доставките 
       3.1. Единичните цени по доставките, посочени от офериращия са фиксирани за 
продължителността на договора; 
         3.1.1. Цената на доставката се формира на база единична стойност на горивото, 
което участникът предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си: 
          3.1.2.  Единичната цена на доставеното гориво през срока на валидност на офертата    
се формира на база предложената офертна цена от участника (цената на производителя, 
с включени всички данъци такси и други налози, дължими от офериращия плюс твърдо 
договорена  надценка  за цялостно изпълнение на поръчката;)  
         4.  Твърдо договорена  надценка  за цялостно изпълнение на поръчката да е  
съобразена  със следните указани параметри при извършване на  доставката,  както 
следва: Анализите да бъдат направени при  
                      - печалба върху доставката –  до  1 %  
                      - доставно-складови – до 0,5 % 
4.1. Всички видове доставки, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат 
от възложителя на изпълнителя, при условията на: 
              - наличие на  Сертификат за произход и качество.по  EN ISO и/или БДС  
              - Посочената единична цена да отговаря на начина на образуване на цената  
             - Издадена от изпълнителя фактура......... 
VІІІ. Контрол върху доставките/продажбите  

 Приемането на горивото    ще се извършва от упълномощени със Заповед на Директора 
на училището  лица. 

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до 
съхраняваните от него данни.  

ІХ. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени 
доставки/продажби 
Всички видове доставки, извършени при изпълнение на поръчката се отчитат   на  
възложителя от  изпълнителя, със следните документи: фактура,  приемно – 
предавателен протокол.  

Х. Рекламации: за явни недостатъци – в момента на приемане на стоката. При 
причинени щети вследствие предлагани нискокачествени или неотговарящи на 
стандартите горива, същите следва да бъдат възстановени от виновната страна. 

 


