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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 3899 

  

Възложител: МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 463 

Адрес: гр. Лом, ул. Тодор Каблешков №2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Петя Иванова 

Телефон: 097160065 

E-mail: bolnicalom@mballom.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво 

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

  

Кратко описание: Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н и  дизелово гориво за 

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

  

Място на извършване: Доставките ще се извършват на търговските обекти – 

бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сам ще отива до там със 

съответния си автомобил. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 47000 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.:  

 

Изисквания за личното състояние:  

За участниците, не следва да са налице основания по чл. 54, ал. 1, т.1 -5 и 7 от ЗОП. 

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се подписва от 

лицата, които представляват участника. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 

  

Икономическо и финансово състояние: не 

  

Технически и професионални способности: 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. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [x] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: предложената отстъпка от продажната цена за литър в процент                                        

Тежест: 40 

 Име: цена за литър 

Тежест: 60 

  

Срок за получаване на офертите: 
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Дата: 11.11.2016 г.                    Час: 16:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 11.02.2017  г.                    Час: 16:30 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 15.11.2016 г., 15:30 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ „Свети Николай 

Чудотворец” ЕООД, гр. Лом, ул. Тодор Каблешков №2 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

Друга информация (когато е приложимо):  

Неразделна част от настоящата обява е документацията за участие.Участниците трябва 

да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП  и на 

Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани 

на интернет страницата на Възложителя www.mballom.bg, в раздел Профил на купувача. 

Към офертата си участниците представят 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; 



4 

 

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 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 04.11.2016 г. 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) Д-р Георги Томов Савков 

Длъжност: Управител 

 


