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УКАЗАНИЯ
ОТНОСНО
ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ, ОФЕРТИТЕ И
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОБЕКТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА
Обект на поръчката – доставка .
Предмет Избор на изпълнител „ Доставка и продажба на бензин, дизел, пропан-бутан и масла
от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на
,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.

1. Правно основание за провеждане на поръчката – Настоящата процедура се провежда
на основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
2. Обособени позици: В рамките на настоящата обществена поръчка не се предвиждат
3. Обем на обществената поръчка: Обемът на доставките ще бъде в зависимост от
нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора.
4. Общата стойност на обществената поръчка: Прогнозна стойност на поръчката е в
размер на 60 000 (шестдесет хиляди ) лева без ДДС.
ГАРАНЦИИ
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора,
плащането и

условия и начин на

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на
обществената поръчка без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по сметка на дружеството, може да се представи
под формата на банкова гаранция или застраховка.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документ за
внесената гаранция за изпълнение на договора или съответната застрахователна полица при
неговото сключване.
Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по сметка, това следва да стане
по следната сметка на „ВиК-П“ ЕООД :
IBAN:BG06 RZBB 9155 1063 9009 11, BIС: RZBBBGSF, Банка: Райфайзенбанк(България) клон Панагюрище.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с
договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник
да представи гаранция за изпълнение на договора.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско и/или чуждестранно физическо/юридическо лице, или обединение от лица,
което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически потенциал,
ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката,
както и техни обединения.
Не могат да подават оферта участници, свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са сключили договор с
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки участник в обединението трябва да
отговаря самостоятелно на изискванията по предходното изречении.
1. Административни изисквания
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на
следните административни изисквания:
а.) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:
- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
б.) Участникът да не е обявен в несъстоятелност;
в.) Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове;
г.) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да 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;
д.) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
е.) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на
чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на
данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
ж.) Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на
незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.
з.) Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който
да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012
от допълнителни разпоредби на Закон за обществени поръчки.
и.) 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.
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2. Минимални изисквания
Участникът в настоящата процедура следва да отговаря на следните технически
изисквания:
1. Участникът трябва да удостовери съответствието на предлаганите от него горива
с изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, 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 всички други приложими
изисквания на действащата нормативна база в България;
2. Участникът трябва да има 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 участникът
удостоверява произхода на горивата, с които ще снабдява възложителя.
3. Бензеностанция на територията на гр. Панагюрище и да се предлагат всички
необходими ГСМ посочени в Заповедтта за провеждане на процедурата по ЗОП
№ 16/21.02.2020 г.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
3. Изискуеми документи и информация
За доказване на съответствие с горепосочените технически изисквания, всеки участник
следва да представи следните документи, доказващи наличието на технически възможности
и капацитет за изпълнение на поръчката:
1.) 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.
2.) 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.
4. Изисквания относно цените.
1.) Цената на доставката трябва да включва всички разходи по доставката на горивото до
мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация.
2.) Цените по приложената оферта включват - всички данъци такси, акцизи и други налози,
дължими от офериращия по договора.

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
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Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят
на обявените в документацията.
Офертата и цялата документация, включена в нея, трябва да бъдат изготвени на хартиен
носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от легализиран
превод на български език.
- Всеки участник може да подаде само една оферта.
- Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично
упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
- Всички страници се подписват от лицето, представляващо участника или от
упълномощеното съгласно предходната точка лице.
- Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или
чрез куриерска служба със съответно известие за доставяне. В случай, че офертата
е изпратена по пощата с обратна разписка или с куриерска служба, то изпращането
й трябва да бъде така организирано, че да гарантира получаването й от
възложителя до изтичане на крайния срок за получаване на оферти.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всеки участник - подготвя оферта
Офертата се състои от три части:
1. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за
поръчката .
2. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение
на поръчката .
3. Документи за правосубектност на участника:
- декларация за Единния идентификационен код (ЕИК) на участника копие от документ за
регистрация на участника по ЗДДС, ако е регистриран
4. Доказателства за технически възможности и квалификация:
4.1. 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.
4.2.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.
5. Административни сведения (по образец);
6.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в конкурса (когато не се представлява от лицата, които имат право на това
съгласно документите за регистрация)

7. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – подготвя се от участника по образец от
настоящата документация.
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1. Цената на доставката трябва да включва всички разходи по доставката на гориво до
мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация;
2. Цените по приложената оферта с всички данъци такси, акцизи и други налози, дължими от
офериращия по договора, следва да са включени в цените и общата стойност на
подадената оферта.
Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са
задължителни за участниците. Всяка страница от офертата се номерира. Копия на
документи представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с
оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.
3. ЗАПЕЧАТВАНЕ
Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват
в непрозрачен плик.
РАЗДЕЛ ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА
ДОГОВОР
1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ Възложителят назначава комисия от длъжностни лица за
получаване, разглеждане и оценка на представените оферти.
2. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ е най- ниска цена.
3. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ
Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който:
 е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените
условия от Възложителя;
 При провеждане на настоящата обществена поръчка ще се проверява за пълнотата на
приложените документи и при наличие на несъответствие между изискваните и
приложените документи (напр. Различие на лицето, закупило документация и лицето,
подаващо оферта или изискване за посочване на срок в месеци, а срокът е посочен в
дни) и/или липса на някои от тях, ще се стигне до незабавно отстраняване на
съответния участник от процедурата. Участникът ще бъде отстранен и ако има липси
и/или неясни, непълни, нечетливи или неясно обозначени документ/и, както и ако
документът/ите не отговарят на основните аспекти, съгласно Документацията за
участие.
4. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Крайното класиране на офертите ще се извърши по низходящ ред като на първо място ще
се класира кандидатът предложил най-ниска цена.

5. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.
Възложителят обявява с решение класираните кандидати и определя кандидата
определен за изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни след приключване работата на
комисията.

„Водоснабдяване и канализация –П“ ЕООД гр. Панагюрище

6/ 18

Възложителят уведомява кандидатите за взетото от него решение в срок от 3 (три) дни от
издаването му.
6. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано
решение, когато:
 не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник;
 всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;
 всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
 класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат
договор за обществена поръчка;
 отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
 установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
 е подадена само една оферта;
 има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително
обявените условия от страна на Възложителя.
Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за прекратяване
на процедурата за възлагане на обществена поръчка да уведоми участниците и да изпрати
копие от решението до изпълнителния директор на АОП.
7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
7.1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен
за изпълнител в резултат на проведената процедура.
2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
3. При подписване на договора за обществена поръчка определения за изпълнител
участник е длъжен да представи на Възложителя следните документи:
-

гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 1% (един процент) от стойността
на договора, в съответствие с условията в обявлението за откриване и приложения
образец.

Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на
договора:
 не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят
сключва договора със следващия класиран участник.

„Водоснабдяване и канализация –П“ ЕООД гр. Панагюрище

7/ 18

7.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:
 когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора,
или
 при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за
обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът
му на изпълнение е над 12 месеца;
 при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.
7.3 СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът за възлагане се сключва с участника в седемдневен срок след изтичане на
срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е
изрично указано при посочването на съответния срок.
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ(УСЛОВИЯ) НА ПОРЪЧКАТА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от провеждане на
обществена поръчка за определяне на изпълнител за „ Доставка на бензин, дизел, пропан-бутан
и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за нуждите на
,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.

Изисквания за качество:
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.
Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми:
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.
Всички видове доставки, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от
възложителя на изпълнителя, при условията на:
- Посочената единична цена да отговаря на начина на образуване на цената;
- Издадена от изпълнителя фактура.
Плащането ще се извършва веднъж месечно, с преводно нареждане по банков път в лева,
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора. Издаването на фактура за
изтеклия календарен месец ще се извършва до 5 - то число /първия работен ден/ на месеца,
следващ отчетния, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец. Фактурите следва
да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива:
регистрационен номер на МПС; количество и вид на зареденото гориво; стойност на
зареденото гориво.

„Водоснабдяване и канализация –П“ ЕООД гр. Панагюрище

9/ 18

ПРОЕКТ
ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

Днес …………………...2020 година между:

„ВИК-П” ЕООД, гр. Панагюрище, вписано в Търговския регистър БУЛСТАТ
112106795 с адрес гр. Панагюрище, ул. „Алеко Богориди” № 7, представлявано от
Управител инж. Марин Вулев, с телефон за връзка 0357/6-23-57, факс 0357/6-23-57
наричано по-долу в текста КУПУВАЧ от една страна и
..........................................., гр. Панагюрище, ................................ ,БУЛСТАТ.................., представляван
от ....................................., наричано по-долу в текста ПРОДАВАЧ , от друга страна, се сключи
следния договор:
Чл.1. Продавачът се задължава да продава на купувача течни горива и ГСМ от
бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище.
Чл.2. Цената на горивото и ГСМ се образува от цената на бензиностанцията към деня
на зареждане, намалена с отстъпка в размер на ............ лв., преди облагане с ДДС.
Чл.2.1. При неразплащане от страна на КУПУВАЧА на задълженията за заредените
горива в посочения в чл.3 срок, ПРОДАВАЧА може да спре зарежданията на горива.
Чл.3. Плащанията за продадените горива и ГСМ ще се извършват в срок до 30
(тридесет) календарни дни от датата на издаване на фактурата.
Чл. 3.1. При забавяне на плащането над уговорения в чл.3 срок, Купувачът дължи на
Продавача и лихва в размер на 0,01% на ден за просрочие на търговските задължения,
считано от датата на изтичане на тридесет дневния срок за плащане.
Чл. 3.2. Договора се сключва за период от една година.
Чл.4. Лицето оторизирано да подписва фактурите от страна на Купувача е
инж. Марин Иванов Вулев и Динчо Маринов Маринов
Чл.5. Купувача се задължава при получаване на стоките да следи за тяхното качество,
количество и да прави рекламации в момента на получаването им.
Чл.6. Купувача се задължава да представи списък на МПС и Материално отговорни
лица, които имат право от името на купувача да зареждат гориво.
Чл.6.1. Продавачът не носи отговорност за зареждания, извършвани от оторизираните
материално отговорни лица, посочени в приложен списък от Купувача.
Чл.7. Действието на договора се прекратява:
Чл. 7.1. С изтичане на срока;
Чл. 7.2 П о взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
Чл. 7.3. При неспазване на срокът на плащане.
Чл. 8. Във всички случаи на констатирани несъответствия в срока на доставка,
количеството и/или качеството на горивото, страните съставят двустранен констативен
протокол, който за ПРОДАВАЧА се подписва от отговорника на обекта а за Купувача –
материалното отговорно лице. Отказът на някоя от страните да подпише протокола се
удостоверява от подписите на двама свидетели.
Чл.9. Промяна в клаузите на договора се извършва по взаимно съгласие между
страните, с допълнителни споразумения изготвени в писмен вид. Всички промени са
съобразени с българското законодателство.
Чл.10. За всички въпроси, неуредени от настоящия договор се прилагат
разпоредбите на действащото в РБългария законодателство.
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Чл.11. Всички спорове между страните във връзка с настоящия договор се решават
чрез преговори. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася до
компетентния съд по седалището на КУПУВАЧА.
Настоящият договор се състави
за всяка страна.

ПРОДАВАЧ:

в два еднообразни

екземпляра, по един

КУПУВАЧ ............................................
инж. Марин Вулев
Управител на „ВиК-П“ ЕООД
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ_____________________________________________________________________________
_________
/име, презиме, фамилия/
ЖИВУЩ__________________________________________________
ЕГН ___________ сл.тел. _____________ факс _____________
дом. тел.____________
Ръководител на фирма:______________________________________
Данъчен № ________________ , БУЛСТАТ _______________
С адрес на управление:______________________________________
/към датата на подаване на заявлението/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда допуснат до участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „ Доставка и продажба на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от
бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище
,, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.

Дата……………………

за

нуждите

на

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
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АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.
2.

Наименование на участника ………………………………………………
Координати:
Адрес:……………………………………………………………………………
Телефон № ………………………….
Факс: ………………………………...
Е-mail: ……………………………….

3.

Лице, представляващо участника: …………………………………………
(трите имена)
…………………….……….…………………………………………….………
(длъжност)

4.

Лице за контакти:.……….……………………………………………………
(трите имена)
…………………….……….…………………………………………….………
(длъжност)
Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….

5.

Обслужваща банка……………………………………………………….…...
(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………
(адрес на банката)
…………………………………………………………………………………………………
…………...
(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...
Дата,………………………..

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ...................................................................................
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на участник: …………………………………………………………………………
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.
2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на
поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв
предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка и
продажба на бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията
на гр. Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от
една година“.

Дата,………………………..

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ………………………….……………………………..…………..……..
(трите имена)
л.к.№……………..……….….…..… издадена на ……………...………………….……год.
от…………………..…., град…………………………………………………………………..
жител на гр. ………………………………община…………….……………………………..
адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….……
ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. …………….
В качеството си на ……….……….………………....………….………………
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)
на ……………………………………………………………………………………………..…
(наименованието на участник/)
………………...…………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
a. за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
b. за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
c. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
d. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
e. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не сам лишен от право да упражнява търговска дейност или определена професия.
3. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.
4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по
несъстоятелност.
5. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
6. Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на
съда.
7. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.
8. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация.
9. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към
държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /
представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към
община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията.
10.Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или
контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, който да е свързано лице
по смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
11. Като член на управителния/контролен орган, който представлявам, не съм
сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси.
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12. Представляваното от мен юридическо лице няма наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5
години.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата,……………………….

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Забележки:
Декларацията се попълва от представителите
юридическите лица са установени/ регистрирани в България.

на

участниците,

когато
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ...................................................................................
(трите имена)
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(длъжност)
на участник: …………………………………………………………………………
(наименование на обединението -участник)
ДЕКЛАРИРАМ:
като член на обединението, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: обществена поръчка за определяне на изпълнител за „ Доставка и продажба на
бензин, дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр.
Панагюрище за нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една
година“.че:

1. за водещ член (лидер) на обединението е определен
...............................................................................................................................................
(наименование на водещия член)

2. всички членове на обединението са обвързани с подадената от обединението ни
оферта;
3. в рамките на процедурата по провеждане на обществената поръчка водещият член на
обединението е упълномощен да представлява обединението, вкл. да получава
указания за и от името на всеки член на обединението;
4. при определянето на обединението ни за изпълнител, се задължаваме да създадем
юридическо лице преди и като условие на сключването на договора за възлагане на
обществената поръчка, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано с
подадената от обединението оферта;
Дата,…………………………

ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Забележки:
Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на
управителните органи на дружество, което е член на обединението, участник в
настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган.
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ЦЕНОВА О Ф Е РТ А
ДО: ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД
ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника)
с адрес: ........................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................
регистриран по ф.д. № .......................... / ..........г. по описа на ........................................съд,
Дан.№ ......................................................... , ЕИК: ........................................................,
Регистрация по ДДС: .................................................................................................................
Разплащателна сметка:
IBAN.........................................................
BIC...........................................................
Банка: ......................................................
Град/клон/офис: .....................................
Адрес на банката:...................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка и продажба на бензин,
дизел, пропан-бутан и масла от бензиностанция, находяща се на територията на гр. Панагюрище за
нуждите на ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД за срок от една година“.

- Пропан-бутан/ст/.............................
- Бензин А95 Н/ст/ .............................
- Евро дизел /ст/ ..............................
- Хидравлично масло/%/................
- Двигателно масло/%/.......................
- Диференциално масло/%/................
Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата ни до
изтичане на 90 (деведесет ) календарни дни включително от крайната дата за представяне на
офертите.
Дата………………...........
ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….
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