
ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И 

УКАЗАНИЯ 
                Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и 

изискванията към участниците при избора на изпълнител за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ПРАВНО 

ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

1.Обект и предмет на поръчката 

1.1.Обект  на поръчката: Доставка 

1.2. Предмет на поръчката:  

„Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ 

«Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

2. Място и срок за изпълнение на поръчката 

2.1.Място на изпълнение на поръчката  
Доставките ще се извършват на търговските обекти – бензиностанциите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сам ще отива до там със съответния си 

автомобил. 

2.2. Срок за изпълнение на поръчката – 1 (една) календарна година, считано от 

датата на сключване на договора, като ще се изпълнява на малки части ежемесечно. 

3. Прогнозни количества и стойност 

3.1. Прогнозни количества. 

Необходимите количества горива за нуждите на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” 

ЕООД са прогнозни и са в размер на 26 000 литра, в т.ч.: 

1.Бензин А-95Н – 1000 литра 

2.Дизелово гориво– 25000 литра  

3.2. Прогнозна стойност на поръчката – 47 000 лв. без ДДС, в т.ч.: 

4. Правно основание за възлагане на поръчката 

Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – 

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана. 

5. Изисквания към участниците 

           Необходимо условие за изпълнението на поръчката е наличието на  собствени 

или наети бензиностанции на територията на гр. Лом, на разстояние не повече от 4  км 

от сградата на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД и собствени или наети 

бензиностанции в следните областни градове – Монтана, Видин, Враца, Плевен и 

София. 

            Участникът трябва да докаже техническата си възможност за издаване на 

електронни абонаментни карти, като в офертата си по възможност приложи образец на 

такава карта.    

 Участникът трябва да предложи стойностна отстъпка в %, с която ще се намалят 

цените. Отстъпката безусловно се включва в договора и подлежи на оценка на 

офертата.  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Покупко-продажба на горива за МПС; 

2. Наименование на стоката: 

 2.1.безоловен бензин А95Н 

 2.2. дизелово гориво 



3. Характеристика: течни горива предназначени за МПС 

Горивата да отговарят на изискванията на БДС и на нормативните разпоредби в 

Република България. 

4.Количество (мерна единица) 
 4.1.безоловен бензин А95Н:  1000 литра  

 4.2 дизелово гориво: 25 000 литра 

5. Качество: БДС, сертификати за качество, заводски нормали, лабораторни 

свидетелства. Горивата да отговарят на изискванията на нормативните разпоредби в 

Република България. 

6.Опаковка(маркировка): горивата ще се предлагат наливно, наляти в резервоара на 

моторно-превозното средство на Възложителя от бензиноколонките на Изпълнителя 

на неговите търговски обекти; 

7. Година на производство: годината на доставка или предходната; 

8. Срок на годност, съхранение: по БДС; 

9. Норма на товарене и др. условия на доставка: в зависимост от всяка една 

конкретна нужда на Възложителя. Според нуждите от гориво на  съответното 

моторното превозно средство; 

10. Предаване на стоката:  на обектите/бензиностанциите/ на Изпълнителя. 

Зареждането на МПС на Възложителя ще се извършва при условията на безналично 

заплащане посредством карти на Изпълнителя на всички бензиностанции.  

11. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите: за явни видими 

недостатъци-в момента на предаване-приемане на горивото. За скрити недостатъци- в 

срок от 5(пет) работни дни; 

12. Цена: Цените на горивата подлежат на изменение, в зависимост от промяната на 

цените на петролните продукти на българския пазар. Двете страни се споразумяват 

Изпълнителя да прави отстъпка от ........ (.............) стотинка на литър от цената с 

включен ДДС. При промяна на цените на горивата търговската отстъпка се запазва.  

13. Начин на плащане: по банков път; 

14.Срок на плащане: до 30 (тридесет) работни дни от датата на фактурата. Всяка 

фактура  да се придружава от приемо-предавателен протокол и разпечатка на цените, 

валидни в деня на доставката; 

       

  

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи условия: 

1.1.Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие; 

1.2.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия; 

1.3.Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците; 

1.4.Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на разпоредбите на 

ЗОП и ППЗОП; 

1.5.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата, 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 

1.6.Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта; 

1.7.Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 

да представя самостоятелна оферта; 

1.8.Офертата не може да се предлага във варианти; 



1.9.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях 

са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. Всички документи, които участника представя трябва да са 

валидни към датата на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил друг 

срок. 

1.10.Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от 

представляващия дружеството.  

 

2. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни считано от 

крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците 

да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

 

3. Критерий за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта“ - 

включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 

формулата: 

 

КО = П 1 + П 2, където: 

   

         П 1 – предложената отстъпка от продажната цена за литър в процент; 

         П 2 – цена за литър; 

      Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки. 

 Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от стойността на КО. 

На първо място се класира участникът спечелил най-голям брой точки в комплексната 

оценка. 

     Резултатите по всеки компонент на КО  се закръглят до втория знак след 

десетичната запетая. 

     

 Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им 

в комплексната оценка: 

1. П1 – е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата процент 

отстъпка от продажната цена за 1 литър с ДДС на бензин А-95Н и дизелово гориво на 

колонка в търговските обекти – бензиностанциите на изпълнителя в деня на зареждане 

/в процент/ – тежест 40 точки. 

� За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 40 

точки;  

� Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-голям 

процент отстъпка /в процент/ ; 
� Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-

големия процент отстъпка по следната формула: 

 

П1 = (Ai / Amax) х 40, където 

 

Amax – представлява максималната (най-голяма) предложена отстъпка /в 

процент/; 

Ai – представлява отстъпката, предложена от i - тия  кандидат /в процент/; 

 

2. П2 – цена за литър - тежест 60 точки; 



� За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 60 

точки;  

� Точките на кандидати се определят по следната формула: 

 

П2 = (Ai / Amax) х 60, където 

 

Amax – най-ниската цена за литър предложена от участник; 

Ai – цената за литър от i - тия  кандидат; 

 

          Когато определените по тази методика комплексни оценки на две или повече 

оферти са равни, за икономически най-изгодна, се сравняват оценките по показателя с 

най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по 

този показател. 

  

 

4. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа следните документи: 

1/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2/ Образец № 1 – Aдминистративни сведения; 

3/ Образец № 2 - Декларация за регистрация по ЕИК; 

4/ Образец № 3 – Декларация  по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1 - 5 и 7от ЗОП); 

5/Образец № 4 – Декларация със списък на търговските обекти – бензиностанциите на 

територията на гр. Лом и в Монтана, Видин, Враца, Плевен и София , с които разполага 

или притежава участника, придружена от съответните доказателствени документи, 

доказващи собствеността или наемането/предоставянето на съответния обект.  

В случай, че обектите не са собствени се прилага документ удостоверяващ правната 

връзка между участника и собственика, в който да е удостоверено, че те ще са на 

разположение за срока на изпълнение на поръчката. За обектите, предоставени в 

условията на чл. 65 ал.1 от ЗОП участникът следва да представи декларация от 

собственика на активите, документ удостоверяващ правната връзка между участника и 

собственика в случай, че поръчката бъде спечелена или др. документ, доказващ, че 

същите ще бъдат на негово разположение за срока на изпълнение на поръчката.  

6/Образец №5 - Справка за удостоверяване местонахождението на търговския обект – 

бензиностанцията и неговата отдалеченост от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” 

ЕООД, гр.  Лом /в километри/; 

7/ Образец № 6 – Декларация за приемане клаузите на проекто-договора - приложен; 

8/ Образец № 7 - Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда; 

9/ Образец № 8 – Декларация за срока на валидност на офертите; 

10/ Образец № 9 - Декларация за липса на свързаност  с друг участник; 

11/ Образец № 10 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари 

12/ Образец № 11 – Ценово предложение. 

 

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в 

обявата краен срок, като върху плика се посочва: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката  



При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

 

5. Изисквания към документите 

Всички документи трябва да са: 

� Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен 

документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им; 

� Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна власт, 

посочени в удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за 

това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено 

пълномощно за изпълнението на такива функции; 

� Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език; 

� Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва да 

са придружени от превод на български; 

� По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции.ю 

 

6. Подаване на оферти 

6.1.Място и срок за подаване на оферти 

� Офертата се представя в деловодството на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД  

от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата /куриер/ с 

обратна разписка на адрес: гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков” №2; 

� Срокът за подаване на офертите е определен с обявата; 

� Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя; 

� До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си; 

� Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата; 

� Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 

текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

 

6.2.Приемане на оферти / връщане на оферти 

� При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва подател, входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 

регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ; 

� Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се 

връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

 

 

 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР   

 

  Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран на първо място и 

определен за изпълнител. 



 Договорът се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва задължително всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е 

определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за 

изпълнение на договора за малката обществена поръчка 

Преди подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да 

представи:  

           1.Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на  липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 т.1-5 и 7 от ЗОП – свидетелство за съдимост на 

представляващите ЮЛ или на едноличния търговец; 

2. Декларации за липсата  на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т.1-5 и 7 от ЗОП; 

3. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице.  

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

  

Уважаеми дами и господа,   

 

С настоящето представям участника и декларирам истинността на посочените 

сведения: 

 

Наименование на 

участника: 

Посочете точното наименование на участника, според 

актуалната му регистрация 

Седалище по регистрация: Посочете държавата и адрес на седалището на участник 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице представляващо 

участника 

Посочете име, фамилия и длъжност и данни по документ за 

самоличност 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на факс 

Електронен адрес  

Интернет адрес /ако е 

приложимо 

 

Правен статус Посочете търговското дружество или обединения или друга 

правна форма, дата на учредяване или номера и датата на 

вписване и къде 

ЕИК/Статистическа 

регистрация 

 

Банкови реквизити Банка: Банков клон: 

IBAN: BIC: 

Титуляр на сметката: 

Обект на поръчката Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с 

наименованието, дадено от Възложителя) 

Дата на изготвяне на 

офертата 

Посочете дата:( дата, месец, година) 

 

 

Дата: ……………..                                     Декларатор: 

…………………………… 

                                                                                                                   /Подпис и печат/ 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

 ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

 

Долуподписаният/-

ата………………………………………………………………………………….  

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН…………………….., с лична карта №………………….издадена 

на…………………………г. От МВР -………………………………………..,в качеството 

си 

на………………………………………………………………………………………………

…………  

(длъжност) 

на………………………………………………………………………………………………

……….. 

               (наименование на юридическото лице) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е 

 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за търговския 

регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) 

е………………………………………………….. 

 

 

  

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 2016г.      ДЕКЛАРАТОР: 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7от ЗОП) 

 

Долуподписаният/ната ___________________________________________ с лична 

карта  

№ ______________________, издадена на ___________________ от 

___________________  

с ЕГН ____________________________, в качеството ми на 

_________________________ (посочете длъжността) на 

____________________________ (посочете фирмата на участника), 

ЕИК:__________________, със седалище и адрес на управление 

________________________________________________ - участник в обществена 

поръчка обявена чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените 

поръчки спредмет: 

„....................” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за: 

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 

253 - 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т. 1.1: 

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

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 

1.1, в друга държава членка или трета страна; 

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 

1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното 

престъпление, посочено в т.1.1: 

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

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място) 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с 

участието ми в обществената поръчка. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  

 

Дата  ________/ _________ / ______ 



Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) 

 

1. Представляваният от мен участник ………………………………. 

 

Задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по 

седалището на Възложителя и на 

представлявания от мен участник или 

аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която 

представлявания от мен  участник е 

установен. 

а) Няма. 

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване 

или обезпечение. 

в) Има, установени с акт, който не е 

влязъл в сила. 

г) Размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на 

годишния оборот за последната 

приключена финансова година. 

(Ненужното се зачертава) 

 

Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, 

ал. 5 от ЗОП.  

 

 предоставянето на пазарни консултации 

и/или участието в подготовката на 

обществената поръчка на представлявания 

от мен участник не води до 

неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от 

ЗОП. 

(Ненужното се зачертава) 

 

2. Представляваният от мен участник: 

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

- не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни 

данни.    

 

Забележка:  

• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които 

представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  



1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, 

който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, 

негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват 

в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 

резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, 

ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за 

който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост 

във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

 

 

гр. (с.) _________________   Декларатор/и: 1. ________________ 

________  2016 г.    2. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБРАЗЕЦ № 4                                                                                                                  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

със списък на обектите / бензиностанциите/ на територията на гр. Лом и страната, с 

които разполага участникът за  изпълнение на обществената поръчка 

 

 

Долуподписаният 

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

с ЛК №………………….., издадена от МВР 

гр…………………………..…на...................................с 

ЕГН…………………………………, в качеството ми 

на........................................................................., 

представляващ…………………………………………………….. - участник в обществена 

поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за 

нуждите на МБАЛ «Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

 

 

                                                      ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

За изпълнението на настоящата обществена поръчка разполагам със следните 

………………………………...................................................................обекти:                                                                                                     

.       (собствени/наети/предоставени в условията на чл. 65, ал.1 от ЗОП)   

 

поре

ден 

№ 

 

наименование и адрес на 

обекта/бензиностанция/ 

собствен/нает/предоставен в 

условията на чл.65 ал.1 от 

ЗОП 

   

   

   

   

   

   

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни.      

   

Дата ...................... г.                                                          Декларатор: …………………… 

                                                                                                                       /подпис и печат/ 

 

Забележка:  

В случай, че обектите не са собствени се прилага документ удостоверяващ 

правната връзка между участника и собственика, в който да е удостоверено, че те 

ще са на разположение за срока на изпълнение на поръчката. За обектите, 

предоставени в условията на чл. 65, ал.1 от ЗОП участникът следва да представи 

декларация от собственика на активите, документ удостоверяващ правната връзка 

между участника и собственика  в случай, че поръчката бъде спечелена или др. 

документ, доказващ, че същите ще бъдат на негово разположение за срока на 

изпълнение на поръчката.  



     ОБРАЗЕЦ №5 

              

 

С П Р А В КА  

 

за удостоверяване местонахождението на търговския обект – бензиностанцията и 

неговата отдалеченост от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД /в 

километри/ 

 

 

 

 

 

За изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет: 

 „Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на 

МБАЛ «Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

 разполагам със следните търговски обекти /бензиностанции/:                                                                   

 

поре

ден 

№ 

 

наименование и адрес на 

обекта/бензиностанция/ 

 

разстояние в километри до 

МБАЛ „Свети Николай 

Чудотворец” ЕООД 

   

   

   

   

   

   

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни.      

   

 

 

 

Дата ......................... г.                                                          Декларатор: …………………… 

                                                                                                                       /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ  

 

ДОГОВОР  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№   

 

Днес, ……………….. г. в гр. Лом, между: 

1. „МБАЛ Свети Николай Чудотворец” ЕООД, с адрес: гр. Лом  ул. Тодор 

Каблешков № 2, ЕИК 130128163, представлявано от Д-Р ГЕОРГИ ТОМОВ 

САВКОВ - Управител  - наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна 
и 

2………………………………………………………………………., със седалище и адрес 

на управление ………………….. ЕИК………………..……, ИН по ДДС 

……………………, тел…:…………………..,факс:….......................…,представлявано 

от………………………., ЕГН: ............................., наричано за краткост по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. ……………. от Закона за обществените поръчки се сключи 

настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на 

настоящия договор, да изпълни поръчка за доставка с предмет: „Доставка чрез 

покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети 

Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом”, съобразно утвърдените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

условия и приетата от него оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Този договор се сключва за срок една година считано от датата на подписването 

му от двете страни. 

Чл. 3. (1) Изпълнението на договора се осъществява на търговските обекти – 

бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сам ще отива до там със съответния си автомобил.  

 (2) Срок на доставка:   

Доставките ще се извършват периодично на малки партиди, при поискване от 

страна на  длъжностните лица, представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Страните се договарят, че измервателната единица за доставеното 

гориво е литър.  

(2) Плащането се извършва както следва: цена за 1 литър с ДДС на бензин А-

95Н и дизелово гориво  намалена с .............% отстъпка, съгласно ценовото 

предложение. Актуалната цена се установява с нарочна справка при всяка промяна в 

цената на горивата – приложение №1 към настоящия договор.  

(3) Заплащането се извършва след представяне на фактура и отчет за закупеното 

гориво по автомобили. Фактурирането се извършва един път месечно.  

Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща  продуктите предмет на настоящия договор  в 

лева, чрез банков превод, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 60 дни от 

фактуриране на доставката: 

IBAN: 



BIC: 

Банка: 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава продуктите, предмет на този договор, в търговския обект 

(бензиностанция) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната, в срока и при 

условията, договорени между страните;  

2. да осъществява контрол относно качество, количества и др. във всеки момент 

от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на 

продуктите. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплаща договорените цени на продуктите, по реда и при условията на този 

договор; 

2. да определи лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на 

продуктите да получи уговореното възнаграждение по реда и при условията на този 

договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява качествено и в срок предмета на договора; 

2.да отстрани своевременно недостатъците на продуктите, във връзка с 

предявени рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да замени продуктите; 

           3. да извърши доставката на необходимото количество гориво към момента на 

поискване на място – в бензиностанцията си, находяща се в страната или при 

необходимост от доставка на по-голямо количество от гориво – във възможно най-

кратки срокове /7 дни/; 

            4. да представя декларация за съответствие на качеството на течните горива за 

всяка доставка 

           5. да предоставя продукти, отговарящи  по технически характеристики съгласно 

Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

на техния контрол и на показателите по БДС или еквивалент.  

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 8. (1) Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 2. 

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. с двумесечно писмено предизвестие, отправено от едната до другата страна; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 

след настъпване на обстоятелствата; 

4.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на клаузите по чл. 7 ал. 2 

от договора. 

 

VІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.9. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. 

 



Чл.10.(1)„Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са 

обстоятелствата по § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелства, включително от 

извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята 

на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия за повече от 20 (двадесет) дни. В този случай 

страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си. 

 (2) Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по 

небрежност или чрез умишлено действие на Възложителя или Изпълнителя или на 

техни представители и/или служители. Липсата на парични средства не представлява 

„непредвидени обстоятелства”. 

 (3) В случай на „непредвидени обстоятелства” по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на 

ЗОП, Възложителят ще заплати на Изпълнителя само стойността на извършените и 

приети към момента на установяване на тези обстоятелства доставки. 

Чл.11. Страната, за която са налице „непредвидени обстоятелства”, е длъжна да 

предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 5 (пет) дневен 

срок от настъпване на тези обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди в действителен размер.  

Чл.12.Докато траят „непредвидените обстоятелства”, изпълнението на 

задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 

VІІ. САНКЦИИ 

Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от 

нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени 

дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0.5% от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, 

но не повече от 10 на сто. 

Чл.14. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси 

обезщетение и за по-големи вреди по общия исков ред. 

Чл. 15. При прекратяване на договора по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма  

информация свързана с изпълнението на  договора. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

ІХ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 19. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 20. За дата на съобщението се смята:  

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;  

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата;  

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 



Чл. 21. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

…………………………………………………………………………………. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Община Лом, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков” №2,  код 3600, Област Монтана 

 

Чл. 22. При промяна на посочения по чл. 21 адрес съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се 

прехвърлят едностранно на трети лица. 

Чл.24. Страните ще решават споровете във връзка с този договор, вкл. и 

неговото тълкуване, чрез преговори. Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се 

отнася до компетентния съд. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 

изпълнението и прекратяването на този договор се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 

другите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. 

Чл.25. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 

документи, които са неразделна негова част: 

1.Документи издадени от компетентен орган  за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. 

2. Декларации за липсата  на обстоятелства по  чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

 3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра: - един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Управител: ..........................................                             

            /Д-р Георги Томов Савков/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

СПРАВКА 

за определяне на текущи цени на реализация през месец ………….20…. г. 

по Договор №…………………..г. между МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД и 

………………………………. 

 

 

 

Горива Текуща цена на 1 

литър гориво на 

колонка в 

търговските обекти – 

бензиностанциите на 

Изпълнителя към 

……………………г. 

 в лв. с ДДС 

отстъпка по 

Договор-   ......% - 

стойност  в лв.  

Цена на реализация 

в лв. с ДДС 

1.Бензин А-95Н    

2.Дизелово гориво    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  : …………………                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………     

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 6 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за приемане  клаузите на приложения проект на договор 

 

 

от 

.................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 

(когато е 

приложимо):.................................................................................................................................

., 

представлявано от 

............................................................................................................................,   

                            ( трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ............................................................................................................., 

(длъжност) 

обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово 

гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Запознат/а съм с проекта на договор. Приемам го без възражения и ако 

участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора 

изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 

законоустановения срок. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...........2016 г.                            Декларатор: ................................                                                                                 

(подпис и печат) 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,  

закрила на заетостта и условията на труд  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП 

Долуподписаният/ната .................................................................................... с лична карта 

№ ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), 

представляващ 

………………...............................................................…................………………. (посочва 

се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 

правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово 

гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни 

данни.           

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, 

предмет на поръчката, както следва:  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ;  

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 8119 443 

 

Дата: ...........2016 г.     Декларатор: ................................                                                       

                               (подпис и печат) 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 8 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за срок на валидност на офертата 

 

от 

.................................................................................................................................................., 

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 

(когато е 

приложимо):.................................................................................................................................

., 

представлявано от ..................................................................................................................., 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ............................................................................................................., 

(длъжност) 

в обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  

дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. 

Лом” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на 

нашата оферта да бъде ................. (.......................................) дни от крайния срок за 

получаване на оферти, посочен  процедурата. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...........2016 г.       Декларатор: ................................ 

                                                                                            (подпис и печат) 



ОБРАЗЕЦ № 9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11 във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по 

чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. 

(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, 

което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Доставка чрез покупка 

на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ «Свети Николай 

Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да 

уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената 

обществена поръчка. 

 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни 

данни.              

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...........2016 г.       Декларатор: ................................ 

                                                                                            (подпис и печат) 

 



Образец № 10 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

 

 

Долуподписаният/ата:................................................................................................................. 

    /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Документ за самоличност № ................................................, издаден от: .............................. 

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на............................................... 

вписано в регистъра при …....................................................................................................... 

 

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с 

чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ 

следните физически лица: 

 

1..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата []не е/[]е лице (маркирайте вярното), заемащо или 

заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република 

България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от 

Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

2..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет 

месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или 

свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 

 

3..................................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет 

месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или 

свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 



 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране:.....................    Декларатор: ............................................. 

 

 

* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е: 

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 

25 на сто от дяловете или от капитала на клиент-юридическо лице, или на друга 

подобна структура, или пряко или непряко го контролират; 

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 

25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с 

нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на 

имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица; 

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, 

организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително  управление на 

имещество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са 

определени, но са определяеми по определени признаци.  

 

Декларацията се подава от участника, избран за изпълнител, преди сключване на 

договора. 

*Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Когато 

участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, както и от всеки подизпълнител, в случай 

че участникът е предвидил използването на подизпълнители. Когато декларацията е 

на чужд език, се представя и в превод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 11 

Наименование на 

Участника 

 

ЕИК  

Седалище по 

регистрация 

 

 BIC; IBAN,   

Точен адрес за 

кореспонденция 

 

Телефонен номер/ Факс 

номер/ e- mail 

 

Лице за контакти  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за нуждите на МБАЛ 

«Свети Николай Чудотворец» ЕООД, гр. Лом” 

1. Декларирам, че съм съгласен с поставените от вас условия и ги приемам без 

възражения. 

2. Декларирам, че ще изпълня всички поставени от вас изисквания към 

доставката, посочени в обявата/поканата и приложението към нея.  

3. При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания 

на възложителя и на ЗОП за нейното изготвяне.  

4. Предлагаме да изпълним поръчката съобразно условията на обявата/поканата 

както следва:  

A-95Н бензин  ………………….. лв за литър с ДДС 

Дизелови гориво ………………. лв за литър с ДДС 

 

            .......................... % (......................................................................................)(процент 

с цифри и думи) отстъпка от продажната цена за 1 литър с ДДС на бензин А-95Н и 

дизелово гориво; 

         5. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за период от ........................................дни, считано от крайния  

                                                                  (не по-кратък от 90 дни) 

срок за получаване на оферти.   

Ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди 

изтичане на този срок. 

6. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. 

Дата :................    Подпис и печат: ................................................ 

 

Длъжност и име : .............................................. 


