ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец

ОФЕРТА
От ………………………………………………………………………………………………,
в качеството на…………………………….на………………………………………………
(наименование на търговеца)

със седалище и адрес на управление…………………………………………………,
ЕИК…………………….
Относно: Извършване на доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на
гориво за нуждите на автомобилите на Областна дирекция
„Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на
територията на областта”
УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото Ви представяме нашата оферта съгласно публична покана по
глава VIIIa от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка
чрез закупуване на гориво за нуждите на автомобилите на Областна
дирекция „Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на
територията на областта”.
Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия, приемаме ги без
възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в
законоустановения срок.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение в срок от
……………… (……………….) календарни дни от датата, която е посочена в
поканата за дата на получаване на офертата.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме:
1.
2.
3.
4.
5.

Техническа оферта
Ценова оферта съгласно изискванията на документацията
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
………………………………………..(име и фамилия)
………………………………………..(длъжност на представляващия участника)
Дата:…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
От ………………………………………………………………………………………………,
в качеството на…………………………….на………………………………………………
(наименование на търговеца)

със седалище и адрес на управление…………………………………………………,
ЕИК…………………….
Относно: Извършване на доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на
гориво за нуждите на автомобилите на Областна дирекция
„Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на
територията на областта”
УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото във връзка с Ваша публична покана №…………………… Ви
представяме нашата оферта за участие и предлагаме да изпълним поръчката в
съответствие с техническите задания на поканата. Декларираме, че сме
съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще осигурим следното:
1. Срок за издаване на карти за регистрация и авторизация на покупките ……………… календарни дни от датата на сключване на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
Нашата оферта е валидна ………………….. (………………) дни от крайната
дата за подаването й.
Ние ще уведомим възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в
обстоятелствата, свързани с изпълнението на доставката на всеки етап от
изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и
приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена
в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в
настоящата поръчка.
Към настоящата оферта прилагам техническа спецификация на
предлаганите горива.
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
………………………………………..(име и фамилия)
………………………………………..(длъжност на представляващия участника)
Дата:…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец

ЦЕНОВА ОФЕРТА
От ………………………………………………………………………………………………,
в качеството на…………………………….на………………………………………………
(наименование на търговеца)

със седалище и адрес на управление…………………………………………………,
ЕИК…………………….
Относно: Извършване на доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на
гориво за нуждите на автомобилите на Областна дирекция
„Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на
територията на областта”
УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,
На основание на Ваша публична покана
представяме следното ценово предложение:

№……………………

Ви

Търговска отстъпка за целия срок на договора в процент от цената на горивото
за 1 литър
1. Бензин А 95 ……………………%
2. Дизелово гориво ………………%
Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и
отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея,
представляващи нейно съдържание ………….. (………….) календарни дни от
крайния срок за представяне на офертата.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
………………………………………..(име и фамилия)
………………………………………..(длъжност на представляващия участника)
Дата:…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец
Относно: „Доставка чрез закупуване на гориво за нуждите на
автомобилите на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Добрич и
общинските служби по земеделие на територията на областта”

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1.Фирма (наименование) на участника: ………………………………………………...,
2.Седалище и адрес на управление……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Телефон:………………………………………………………………………………………
Факс:……………………………………………………………………………………………
E-mail адрес:………………………………………………………………………………….
3.Лице за контакти:
Име:……………………………………………………………………………………………..
Длъжност:……………………………………………………………………………………...
Адрес:…………………………………………………………………………………………..
Телефон:………………………………………………………………………………………
Факс:……………………………………………………………………………………………
E-mail адрес:………………………………………………………………………………….
4.Обслужваща банка:………………………………………………………………………..
Банков код (BIC):……………………………………………………………………………..
IBAN:……………………………………………………………………………………………
Титуляр на сметката:………………………………………………………………………..

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
………………………………………..(име и фамилия)
………………………………………..(длъжност на представляващия участника)
Дата:…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ………………………………………………................................................................,
в качеството на…………………………….на………………………………………………
(наименование на търговеца)

със седалище и адрес на управление…………………………………………………,
ЕИК…………………….
Относно: Извършване на доставка с предмет „Доставка чрез закупуване на
гориво за нуждите на автомобилите на Областна дирекция
„Земеделие”, гр. Добрич и общинските служби по земеделие на
територията на областта”
ДЕКЛАРИРАМ
Представляваното от мен дружество е изпълнило следните договори с
предмет, сходен с предмета на поръчката:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.

Възложител

Предмет на
договора

Стойност на
договора

Период на
изпълнение

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
………………………………………..(име и фамилия)
………………………………………..(длъжност на представляващия участника)
Дата:…………………

автомобил рег. №
ТХ 2820 ХВ
ТХ 2821 ХВ
ТХ 8487 ХВ
ТХ 2812 ХВ
ТХ 2813 ХВ
ТХ 2811 ХВ
ТХ 2815 ХВ
ТХ 2817 ХВ
ТХ 2831 ХВ
ТХ 2847 ХВ
ТХ 2832 ХВ
ТХ 2846 ХВ
ТХ 6365 ХМ

марка
ВАЗ 21214
OPEL Astra
TOYOTA Hilux
ВАЗ 21213
ВАЗ 21214
ВАЗ 21214
ВАЗ 21214
ВАЗ 21213
ВАЗ 21213
ВАЗ 21213
ВАЗ 21214
ВАЗ 2121
GREAT WALL
HOVER

год.
2007
2004
2007
1999
2007
2007
2007
1998
1998
2004
2007
1993

гориво
бензин
бензин
дизел
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин

месечен лимит
неогр.
неогр.
неогр.
100
100
100
100
100
100
100
100
100

местоположение
ОДЗ
ОДЗ
ОДЗ
ОСЗ - Ген. Тошево

2012

бензин

100

ОДЗ

ОСЗ - Балчик
ОСЗ - Крушари
ОСЗ - Каварна
ОСЗ - Шабла
ОСЗ - Добричка
ОСЗ - Тервел
ОСЗ - Добричка
ОСЗ - Ген. Тошево

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА
АВТОМОБИЛИТЕ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ДОБРИЧ И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА
I ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Закупуването на горивото ще се извършва в бензиностанциите на
изпълнителя приоритетно на територията на гр. Добрич и обл. Добрич
2. Изпълнителят на обществената поръчка следва да има верига от
търговски обекти на територията на област Добрич (гр. Ген. Тошево, гр.
Каварна, гр. Балчик, гр. Шабла, с. Крушари, гр. Тервел, гр. Добрич), които
да са включени към система за безналично картово разплащане чрез
електронни карти и регистриране на заредените горива. Това
обстоятелство се удостоверява с приложен списък на търговските обекти
на територията на областта, предлагащи видовете горива, предмет на
поръчката и отговарящи на посочените условия.
3. Зареждането на автомобилите ще се извършва по безкасов път, чрез
издадени от изпълнителя на обществената поръчка карти за авторизация
и регистрация на покупките. Картите ще важат само за територията на
Република България и ще бъдат месечно лимитирани съгласно
предварително представен от възложителя списък (таблица 1), за което
изпълнителя следва да следи служебно.
Таблица 1
автомобил рег. №
ТХ 2820 ХВ
ТХ 2821 ХВ
ТХ 8487 ХВ
ТХ 2812 ХВ
ТХ 2813 ХВ
ТХ 2811 ХВ
ТХ 2815 ХВ
ТХ 2817 ХВ
ТХ 2831 ХВ
ТХ 2847 ХВ
ТХ 2832 ХВ
ТХ 2846 ХВ
ТХ 6365 ХМ

марка
ВАЗ 21214
OPEL Astra
TOYOTA Hilux
ВАЗ 21213
ВАЗ 21214
ВАЗ 21214
ВАЗ 21214
ВАЗ 21213
ВАЗ 21213
ВАЗ 21213
ВАЗ 21214
ВАЗ 2121

год.
2007
2004
2007
1999
2007
2007
2007
1998
1998
2004
2007
1993

гориво
бензин
бензин
дизел
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин
бензин

месечен лимит
неогр.
неогр.
неогр.
100
100
100
100
100
100
100
100
100

местоположение
ОДЗ
ОДЗ
ОДЗ
ОСЗ - Ген. Тошево
ОСЗ - Балчик
ОСЗ - Крушари
ОСЗ - Каварна
ОСЗ - Шабла
ОСЗ - Добричка
ОСЗ - Тервел
ОСЗ - Добричка
ОСЗ - Ген. Тошево

GREAT WALL
HOVER

2012

бензин

100

ОДЗ

4. Картите за служебните автомобили на ОД „Земеделие” Добрич следва да
бъдат изготвени не по-късно от 5 (пет) работни дни след възлагане на
обществената поръчка.
5. Картите следва да бъдат издадени по рег. № на автомобила
(безименни), снабдени с ПИН, чрез който се идентифицира
картодържателя.
6. Срокът на валидност на картите следва да бъде съобразен със срока на
договора и да не бъде по-кратък от 12 месеца.
II Описание на техническите показатели и критерии, на които следва да
отговаря обекта на обществена поръчка, а именно закупуване на бензиново и
дизелово гориво:
БЕНЗИНОВО ГОРИВО – А 95:
Предлаганото в бензиностанциите на изпълнителя бензиново гориво трябва
да отговаря на изискванията на Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата
за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол.
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО:
Предлаганото в бензиностанциите на изпълнителя бензиново гориво трябва
да отговаря на изискванията на Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата
за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за
техния контрол.
Качеството на предлаганите горива ще се доказва с декларация за
съответствие на продукта от производителя или неговия упълномощен
представител, 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.
III СРОКЪТ НА ДОГОВОРА е 12 месеца от датата на сключването му между
страните.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

МЕТОДИКА
за определяне комплексната оценка на офертите
Критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.
Класирането се извършва на база на комплексна оценка (К), получена по
следната формула: К = (П 1 + П 2 ), където П 1 и П 2 са точките по първия (Тц) и втория
(Тбр.) показател.
Показатели при класиране на предложенията и тяхната относителна тежест в
комплексната оценка са:
Максимално възможен брой
№
Показатели
точки
Финансов:П 1
Търговска отстъпка в % от официално
1
70
обявените цени в бензиностанциите на
участника
Технически:П 2
Брой търговски обекти (бензиностанции) на
2
участника –(собствени, наети или франчайз или
30
на подизпълнител), на територията на общините
в Област Добрич.
Оценката на офертите по всеки показател ще се извърши по следния начин:
Показател 1 “Търговска
отстъпка
от
официално
обявените
цени
в
бензиностанциите на участника” с максимален брой точки 70 т. Максимален брой
точки получава офертата с предложена най-голяма отстъпка – 70 точки. Точките на
останалите участници се определят в съотношение към най-високата търговска
отстъпка по следната формула:
отстъпката, предложена от съответния участник х 70
най-голямата отстъпка, предложена от участник
Показател 2 “Брой търговски обекти (бензиностанции) на участника – на
територията на общините в Област Добрич с максимален брой точки 30.
Максимален брой точки получава офертата с най-голям брой бензиностанции на
територията на общините, посочени в техническото задание (Приложение № 9).
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-големия брой
бензиностанции по следната формула:
брой търговски обекти посочени в списъка на участника х 30
най-големия брой търговски обекти предложен от участник

На база комплексната оценка, офертите ще бъдат класирани по низходящ ред,
т.е. офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а
офертата получила най-ниска комплексна оценка се класира на последно място.

