ЗА
ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА чл.14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените
поръчки
с предмет: „Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016
година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и
детските и социални заведения на бюджетна издръжка с
делегиран бюджет с местонахождение община Никопол”
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В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4,
Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на въглища
за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената финансирани от бюджета
на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с
делегиран бюджет с местонахождение община Никопол”
1. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за
обществените поръчки и обхваща Доставка на твърди горива – въглища съгласно
техническата спецификация.
2. Предмет на поръчката: „Доставка на въглища за отоплителен сезон
2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и
детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с
местонахождение община Никопол”
3. Финансови условия при изпълнение на обществената поръчка:
3.1. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 65 000,00 лв. без ДДС
(шестдесет и пет хиляди лева без ДДС).
Забележка: възложителят си запазва правото да променя и добавя количества съгласно
потребностите на отделните звена и към настоящата процедура необходимите количества са:
Позиция

Доставка на твърди горива

1

2

1
2

Донбаски въглища
Брикет
Общо:
3.2. Авансово заплащане:
няма

Количество
(тон)
4

81
12
93

3.3. Начин на заплащане:
Цената по договора се заплаща на от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – община Никопол и от
отделните бюджетни звена на делегиран бюджет.
Важно: Приемането на твърдите горива да са придружени със всички
необходими документи – фактура, товарителница, сертификати за качество и
произход и други при необходимост удостоверяващи доставката.
4. Срокът за комплексно изпълнение на обществената поръчка:
Срока за доставка - не повече от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата
на подписване на договора.
Доставката се извършва в рамките на работното време на заведенията на бюджетна
издръжка и други, в никакъв случай след 17:00 часа и в почивни дни.
5. Място и начин на доставка:

Приложение №1

ТАБЛИЦА
ЗА ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА НИКОПОЛ
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№ по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8

Населено място

Брикети в
тон за ЦДГ

Брикети
в тон за
Кметства

гр. Никопол

6.5

с. Бацова махала
с. Муселиево
с. Дебово
с. Новачене
с. Черковица

Донбаски
въглища в
тон за
Кметства

Донбаски
въглища
в тон за
ЦДГ

2
6

6
2

10

15
1

3

Донбаски
въглища Социален дом

Други
донбаски

2

3
0.500

1

с. Асеново

3

9

с. Драгаш войвода
Лозица

10

ОДК
ОБЩО:

30
3
1
1.500

10.5

27

24

30

0

Рекапитулация

№ по
ред
1
2

Количество
Вид - въглища
общо
Донбаски
81
Брикет
12
Всичко:
93
Забележка:
Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до всяко населено място по заявка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Доставката ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на партиди до всяко населено
място по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките до 5 работни дни от получаване на
конкретната заявка. Разстоянието от гр. Никопол до съответните населени
места/кметства/ е дадено в следната таблица:
Приложение № 2

ТАБЛИЦА
Разстояние до населеното място обект на доставките в км.
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Населено място
гр. Никопол за ЦДГ № 2
с. Бацова махала
с. Муселиево
с. Дебово
с. Новачене
с. Черковица
с. Асеново
с.Любеново
с. Жернов
с. Драгаш войвода

Разстояние от
населеното място до
гр. Никопол в км.

2
33
12
18.5
25
5.3
23.07
12.5
9.1
9

6. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.
7. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
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7.1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки.
7.1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е
налице някое от следните обстоятелства:
а) 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 (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК;
участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление
против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по
чл. 219 - 252 от НК;
б
7.2. Изисквания за административно съответствие на участниците:
7.2.1. Документ за регистрация или единен идентификационен код (заверено от
участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на
чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от
участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за
самоличност.
7.2.2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът по т.
7.2.1. се представя от всеки от тях.
7.3. Технически възможности и квалификация на участника.
Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания
за технически възможности и квалификация:
7.3.1. Участникът да е изпълнил поне 3 (три) договора за услуги с предмет
„сходен с предмета на поръчката”, за последните три години (2012 г., 2013 г. и
2014 г.).
** Наличието на това обстоятелство се доказва с препоръки за изпълнени
договори за услуги с предмет „Сходен с предмета на поръчката”.
** Под договори за услуги с предмет „сходен с предмета на настоящата
поръчка” следва да се разбират договори за доставка на твърди горива – брикет
и донбаски въглищ, изпълнени през 2012 г., 2013 г., и 2014 г.- по образец.
7.3.1. Техническите възможности и квалификация на участника се доказват
със следните документи:
а) Списък на основните договори за услуги с предмет „Сходен с предмета на
поръчката”, изпълнени през 2012, 2013 и 2014 г. по образец.
б) Препоръки за добро изпълнение на договорите по буква „а” от предишни
Възложители. В препоръките следва да са посочени стойността на договора, датата
и мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в срок заверени от участника копия.
7.3.2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по
т. 7.3.1. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат
съобразно вида и дела на тяхното участие.
7.3.3. Участника да представи описание на техническото оборудване с което
разполага и което ще използва пир изпълнение на поръчката както и Декларация за
техническото оборудване с което разполага по образец придружени с приложени

копия от документа за собственост или договор за наемане.
8. Гаранции:
8.1. Гаранция за участие в процедурата:
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Не се предвижда.
8.2. Гаранция за изпълнение на договора:
Не се предвижда.
9. Съдържание на офертата.
9.1. Всяка оферта трябва да съдържа:
а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
б) Оферта – по образец;
в) Документ за регистрация или единен идентификационен код (заверено от
участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на
чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от
участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за
самоличност;
г) Административни сведения - по образец;
д) Документи за техническите възможности и квалификация на участника по т.
7.3.2 по-горе;
е) Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки;
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от
едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в
състава на обединения.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и
в превод от „заклет” преводач.
ж) Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1,
з) Декларация за приемане на условията на проекта на договора по чл.56, ал. 1,
т.12 от Закона за обществените поръчки по образец.
** Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват.
Декларация се представя и от физическите и юридическите лица,
участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен
гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач.
и) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на
подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите по образец;
й) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът
предвижда подизпълнители – по образец;
к) Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, буква “е” от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общностипо образец.
л) Непопълнен, а само парафиран и подпечатан на всяка страница проект на
договор – по образец;
м) Ценово предложение – по образец.
Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена”, и се изготвя съгласно приложения образец. Пликът с надпис
„Предлагана цена” се поставя в плика с офертата.
9.2. Представяне и приемане на офертата.
9.2.1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена съгласно
образеца и изискванията на Възложителя в заповедта за откриване на поръчката.
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9.2.2. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат
на фирмата/организацията, представяща офертата.
9.2.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно
към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от
Възложителя документи.
9.2.4. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Не
се допуска представяне на варианти в офертата.
9.2.5. В офертата се допуска включването на подизпълнители. Лице, което
представи самостоятелна оферта и впоследствие е неуспешен участник, не може да
бъде подизпълнител на успешния участник.
9.2.6. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни
задачата съгласно условията и изискванията, описани в приложеното Техническо
задание.
9.2.7. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника лично
или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика участникът посочва:
• име и адрес на участника и лице за кореспонденция;
• телефонен номер, факс и e-mail адрес на участника;
• номера и наименованието на предмета на процедурата;
• следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията
за оценяване и класиране”.
9.2.8. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър.
На участника се издава документ за приемане на офертата.
9.2.9. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.
9.2.10. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община
Никопол на адрес: Община Никопол, гр. Никопол 5940, ул. „Александър
Стамболийски” № 5, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. до
датата и часа, посочени в поканата за участие.
9.2.11. Офертите ще бъдат събирани, отворени, разгледани, оценени и
класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени
в поканата за участие, в сградата на Община Никопол.
9.2.12. Комисията изготвя протокол, който представя на Възложителя за
утвърждаване, заедно с цялата документация по проведената процедура.
9.2.13. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към
лицата, представители на администрацията на Община Никопол посочени в поканата
за участие.
10. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни
дни от датата на подаване на офертата.
11. Основание за отстраняване на участниците.
11.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не
отговарят на изискванията на Възложителя.
11.2. Участникът не отговаря на предварително обявените условия и изисквания
на Възложителя, в т. 7. от тази документация.
11.3. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или
има непопълнени данни.
12. Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката със
спечелилия участник.
При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и декларации за
липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
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13. Способ за събиране на оферти за участие в поръчката – на основание глава
осем „а” от Закон за обществените поръчки, Поканата за участие в процедурата за
избор на изпълнител е публична и се публикува в електронния регистър на
Агенцията по обществени поръчки, както и на интернет страницата на Община
Никопол: www.nikopol.bg заедно със съпътстващата я документация и/или
приложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Техническа спецификация
2. Образци
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на въглища
за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на
Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с
делегиран бюджет с местонахождение община Никопол”
Целта на поръчката е доставка на твърди горива – въглища: донбаски и брикети за
нуждите на бюджетните звена на общинска издръжка на детските и социални звена
на бюджетна издръжка с делегиран бюджет на територията на община Никопол за
отоплителен сезон 2015-2016 година.
1. По доставката на донбаски въглища е необходимо:
 Да бъдат с долна работна калоричност не по-малко от 6082-6404 ккал\кг. и
размер 13-50 мм;
 Количествата подлежащи на доставка са 81 (осемдесет и един) тона;
 Произходът и качеството на донбаските въглища се доказват със сертификат за
произход и качество.
2. По доставка на въглища-брикети е необходимо:
 Да бъдат с долна работна калоричност не по-малко от 4370 ккал\кг.;
 Количествата подлежащи на доставка са 12 (дванадесет тона) тона;
 Произходът и качеството на въглища-брикети се доказват със сертификат за
произход и качество.
Доставката на въглищата /донбаски/ и брикетите
транспорт, осигуряващ запазване на качеството им.

да се осъществи с подходящ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Образец № 1 – Оферта;
Образец № 2 – Административни сведения;
Образец № 3 – Списък на основните договори за услуги с предмет „Сходен с предмета на
поръчката” през последните 3 (ТРИ) ГОДИНИ;
Образец № 4 - Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП;
Образец № 5 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;
Образец № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от от ЗОП
Образец № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7от ЗОП;
Образец № 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
;
Образец № 9 – Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, буква “е” от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности;
Образец № 10 - Проект на договор;
Образец № 11 – Ценово предложение;
Образец № 12 – Декларация по чл. 101в, ал.1, т.4 от ЗОП
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Образец № 1
Наименование на
участника:
Правно-организационна
форма на участника:

(търговското дружество или обединения или
друга правна форма)

Седалище по
регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за
кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:
ДО
ОБЩИНА НИКОПОЛ
гр. НИКОПОЛ
ул. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ” № 5
ОФЕРТА

Наименование на
поръчката:

„Доставка на въглища за отоплителен сезон
2015/2016 година на звената финансирани от
бюджета на Община Никопол и детските и
социални заведения на бюджетна издръжка с
делегиран бюджет с местонахождение община
Никопол”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци, получени от нас като
неразделна част от поканата за участие в поръчката, удостоверяваме и
потвърждаваме, че Дружеството ни отговаря на условията посочени от Вас в
изискванията за участие в нея.
1. Основният предмет на дейност на Дружеството ни е:
......................................................................................................
......................................................................................................
2. За изпълнението на поръчката предлагаме
гарантираща качественото й и в срок изпълнение

следната

организация,

.............................................................................................................
..............................................................................................,
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(общо описание на дейностите и услугите, съобразно предмета на поръчката)

които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията на
Възложителя.
3. По време изпълнение на дейностите по поръчката ще осигурим при нужда
присъствие на необходимите специалисти.
4. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно
приложеното „Ценово предложение”, поставено в запечатан плик с надпис
„Предлагана цена”.
5. Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, както и с всички
документи, включени в Документацията за участие и приемаме да изпълним всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Имаме следните други уточнения
................................................................. (посочват се други уточнения
към обекта на поръчката и/или изисквания към офертата от Участника, ако
има такива.)
6. В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за
участие.
7. Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че
бъдем определени за изпълнител ще сключим договор по приложения в
документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме
обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на
договора.
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Образец № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника: ……………………….……………………………………………...
2. Координати:
Адрес:………………………………………………………..……………………….…
Телефон № …………………………………………………………………………….
Факс: …………………………………………………………………………………....
Е-mail: ……………………………………………………………………………………
3. Лице, представляващо участника: ……………………………….………………………........
(трите имена)
……………………..……………………………………………………………….……………….……….....
(данни по документ за самоличност)
…………………….…………………………..…….………………………………………………….…………
(длъжност)
4. Лице за контакти:.……….……………………………………………………….…………………………..
(трите имена)
…………………….……….…………………………………..……………….……..…
(длъжност)
Телефон/факс/е-mail: ………………..….….…………………………..…………………..
5. Обслужваща банка……………………………………………..…………………………………...……...
(наименование на обслужващата банка)
……...……………………………………………………………………………………………..………………
(адрес на банката)
6. Банкова сметка, по която да бъдат извършвани плащанията:
…………………………………….………………………………………..………………………………………
(IBAN сметка, BIC код на банката)

......................................г.
(дата на подписване)

Подпис и печат: .......................
(длъжност, фамилия)
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Образец № 3
СПИСЪК
на основните договори за услуги с предмет „Сходен с предмета на
поръчката”
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ГОДИНИ
на
_____________________________
(наименование на участника)
Възложител

Обект

(Име, Лице за
контакти и телефон)

на услугата и
вид

Стойност
на
договора

Период на
изпълнение

Дата на
договора

Други данни

Забележка: ** Под договори за услуги с предмет „сходен с предмета на
настоящата поръчка” следва да се разбират договори за доставка на въглища –
брикет и донбас, изпълнени през 2012 г., 2013 г., и 2014 г.- по образец.

Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия

________/ _________ / ______
__________________________

Подпис и печат на
упълномощеното лице

__________________________

Длъжност
Наименование на участника

__________________________
__________________________
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Образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1
Подписаният………………………….……………………………..………….......................
.....
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………......
......
(данни по документ за самоличност)
адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................
ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...
В
качеството
си
……….……….………………....………….……………….........................

на

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на
съвет на директорите, друго)
на
…………………………………………………………………………………………..............
..........
(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представлявания от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако
е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл.
3, ал. 2;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.
ДЕКЛАРАТОР: ...........................
(подпис, печат)

Дата:............
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Подписаният………………………….……………………………..………….......................
.....
(трите имена)
………………………………………………………………………………………………......
......
(данни по документ за самоличност)
адрес: гр. …………………………………..община ………………………,............................
ул. …………………..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……...
В
качеството
си
……….……….………………....………….……………….........................

на

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на
съвет на директорите, друго)
на…………………………………………………………………………………………..........
................
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Не съм свързано лице с Възложителя или други служители на ръководна длъжност в
организацията на Възложителя.
Представляваният от мен участник не е/аз лично не съм (ненужното се зачертава)
сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интерес.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР:…………………

Дата: ……………............
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Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната
................................................................................................, с лична
карта
№
.............................,
издадена
на
......................
от
.......................................... с ЕГН......................................, в качеството
ми на ................................................................................
(посочете длъжността)
на ........................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)
по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със
седалище
................................и
адрес
на
управление..................................,
Булстат.............................,
тел..................................,
факс.....................................участник
в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на въглища
за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на
Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с
делегиран бюджет с местонахождение община Никопол”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Съм запознат и приемам условията в проекта на договор, неразделна част от
настоящата документация.

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

......................................г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: ..............
(подпис и печат)

Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които управлява (т) и представлява (т) участник.
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Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната .............................................................,
лична карта № ..............................., издадена на ......................
.......................................
с
ЕГН...............................................,
качеството ми на ...............................................................................

с
от
в

(посочете длъжността)

на ........................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище
..............................................
и
адрес
на
управление.......................................................................................,
Булстат...........................,
тел.................................., факс.....................................- участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на въглища за отоплителен сезон
2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и
детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с
местонахождение община Никопол”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка
използвам / ще използвам подизпълнители;

няма да

(невярното се зачертава)

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:
(попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и)

2.1. ................................................................................
(изписва се наименованието на фирмата подизпълнител)

2.2. ................................................................................
(изписва се наименованието на фирмата подизпълнител)

**...............................,
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в
процедурата;
3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще
бъде, както следва:
3.1. За подизпълнител ................................ - .........% от общата стойност на
поръчката.
(изписва се наименованието на фирмата подизпълнител и дела на нейното участие в процент)

3.2. За подизпълнител ................................ - .........% от общата стойност на
поръчката.
(изписва се наименованието на фирмата подизпълнител и дела на нейното участие в процент)

**...........................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
......................................г.
(дата на подписване)
*

ДЕКЛАРАТОР: ...........
(подпис и печат)

Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите участника са повече от
едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от
техния представител в съответния управителен орган.
** При необходимост се добавят повече редове.
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Образец №8
(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/-ната
.....................................................................................................,
лична

карта

№

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

издадена

на

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

с
от

.......................................... с ЕГН.................................., в качеството ми
на ............................... на ..........................................
(посочете длъжността)

(посочете фирмата

на участника)

участник в процедура на възлагане чрез публикуване на писмена покана в интернет
и събиране на оферти с предмет: „Доставка на въглища за отоплителен сезон
2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и
детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с
местонахождение община Никопол”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Ние, ............................................. сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на ..................................................... при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да участваме като участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме
документи съгласно посочените изисквания от Възложителя в документацията за
обществената поръчка
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.

...................................... г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:............
(подпис и печат)
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Образец №9
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

за липсата на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, буква “е” от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

Долуподписаният/-ната ........................................................., с лична
карта
№
...............................,
издадена
на
......................
от
.......................................
с
ЕГН...............................................,
в
качеството ми на ................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със
седалище
..............................................и
адрес
на
управление.......................................................................................,
Булстат...........................,
тел..................................,
факс.....................................- участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на въглища за отоплителен сезон
2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и
детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с
местонахождение община Никопол”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник не подлежи на административната
санкция, посочена в чл. 96, параграф 1 от Регламента поради предоставяне на
декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изисквана
от възлагащия орган като условие за участие в процедура за възлагане или
непредставяне на цялата изискана от възложителя информация, както и поради
установено съществено неизпълнение на задължения по поръчки, финансирани от
бюджета.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

......................................г.
(дата на подписване)

*

ДЕКЛАРАТОР: .....................
(подпис и печат)

Декларацията се попълва и подписва от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай, че
членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.
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Образец № 10

Д О Г О В О Р - ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА– НИКОПОЛ
5940 гр. Никопол, ул. ”Ал. Стамболийски” № 5; факс 06541/27- 64; тел. 21 - 90

ДОГОВОР
№__________ /__________ 2015 год.
За
„Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената
финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения
на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община
Никопол”

Днес _______/2015 год. в гр. Никопол, област Плевенска, между
1. ОБЩИНА НИКОПОЛ, гр. Никопол, представлявана от Кмета ЕМИЛ
ИЛИЕВ БЕБЕНОВ и ЕЛИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА – гл. счетоводител, със
седалище и адрес на управление на дейността – град Никопол, улица
“Александър Стамболийски” № 5, ЕИК BG 000413885 , тел.: 06541/21-90 от
една страна, наричана по-долу в договора за краткост “Възложител”
и
2. “………………………….” …………….. – ………………………………, ЕИК:
………………., представляван от ……………………., със седалище и адрес:
………………………от друга страна, наричан по-долу “Изпълнител”, след
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, се сключи
настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. /1/ Изпълнителят доставя на Възложителя въглища за нуждите на
Община Никопол за отоплителния сезон 2014 - 2015 год, а именно: Въглища
донбаски и Въглища брикети.

/2/ Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните
обекти – по опис съгласно офертното предложение и тръжната документация.
Чл.2. /1/ Срокът за доставка съгласно посоченото в офертното
предложение след получаване на заявка от Изпълнителя, подадена от
Възложителя.
/2/ Заявката се представя от определените длъжностни лица по един
или няколко от следните начина:
1. Изпраща се писмена заявка на адрес: гр. ……………, ул. “………..“ №
…… или на факс …../……………….
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2. Предоставя се писмена заявка на Изпълнителя от Дирекция “ИД”,
всеки понеделник в административната сграда на Община Никопол.
3. При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, които
Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да предвиди, заявката може да
се направи на тел. ………/………. или на факс ………./……………..
Чл.3. Възложителят запазва правото си да променя количествата
договорено гориво при промяна в потребностите.
Чл.4. Горивата трябва да отговарят на БДС и на Наредбата за изискванията
за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена с документ
за съответствие с изискванията за качество на предлаганите продукти.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. /1/ Изпълнителят има право да получи цена в размер на
………………………. лева /……………………………/ с включен ДДС и акциз
съобразно доставените количества описани в офертното предложение за
стоката, предмет на настоящия договор, като в нея са включени всички
разходи по доставката на продуктите, предмет на настоящия договор. Цената
се разбира франко склада на Възложителя, както следва:
- за въглища - брикети – ………………….. лв/тон без ДДС
- за въглища – донбаски - ……………………..лв/тон без ДДС
Чл.6. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка
IBAN:…………………………………………………………………………………..
BIC:…………………………………………………………………………………….
Банка:………………………………………………………………………………….
, в срок до 10 /десет/ дни, считано от датата на доставката, след
представяне на фактура, придружена с документ за съответствие с
изискванията за качество на предлаганите продукти.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. Изпълнителят е длъжен:
- да достави на Възложителя заявените количества горива,
отговарящи на БДС и придружени с документ за съответствие с
изискванията за качество на предлаганите продукти;
- да извършва доставките съгласно писмената заявка на Възложителя,
франко бюджетните звена и в срока по чл. 2, ал. 1.
- при констатиране от страна на Възложителя на доставки
неотговарящи на договореното качество на стоката да приеме
рекламацията и в срок до 24 часа да замени същите с качествени
такива.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8. Възложителят е длъжен:
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да приеме доставката, за което се съставя приемателнопредавателен протокол между двете страни;
- да заплати цената по чл.5 по начин и в срок, определени в
настоящия Договор;
Чл.9. Възложителят има право:
- да вземе проба и да възложи за своя сметка проверка на качеството
на доставеното гориво от специализиран орган;
- при констатиране на доставки, неотговарящи на договореното
качество Възложителят има право на рекламация.
-

V. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.10.(1) При забава на доставка след договорения срок, Изпълнителят
дължи на Възложителя неустойка в размер на 2 % /Два процент/ от
стойността на забавените горива за всеки просрочен ден, но не повече от 10
% /Десет процента/.
(2) При забава от страна на Изпълнителя с повече от 10 /Десет/
календарни дни от договорения срок Възложителят има право да развали
договора. Развалянето на договора има действие от момента, в който
Изпълнителя е получил уведомление – писмо с обратна разписка.
Чл.11. При забавено плащане от страна на Възложителя, над
уговорения срок, последният дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 2
% /Два процента/ от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от
10 % /Десет процента/.
Чл.12. При едностранно разваляне на договора по чл. 11, ал. 2,
Възложителят изпраща искане за плащане до банката, издала гаранцията за
изпълнение на договора, получава гаранцията и я задържа в своя полза.
Чл.13. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от
правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над
размера на неустойката.
VІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Договорът се сключи до края на отоплителия сезон 2007/2008
година.
Чл.15. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на
настоящия Договор се решават от страните по пътя на преговорите с
подписване на двустранно писмено споразумение към Договора или по реда
на ГПК.
Чл.16. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат
разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Република
България.
VІІ.СЪОБЩЕНИЯ
Чл.17. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на
настоящия договор се считат за валидни, ако са направени в писмена форма
и подписани от упълномощените представители на двете страни.
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Чл.18. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с
настоящия Договор се приемат:
За Възложителя:
Община Никопол
ул. ”Ал. Стамболийски” №5
гр. Никопол

За Изпълнителя:
“
“ …..
ул. “………….“ № …
гр. ……………..

Настоящия Договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра –
един за Изпълнителя и два за Възложителя.
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:

И З П Ъ Л Н И Т Е Л:

ОБЩИНА НИКОПОЛ

……………………….

Гл. счетоводител: ____________________
/Елия Иванова/
СЪГЛАСУВАЛИ
ЮРИСТ: ____________________
/Румен Джантов/
ЗАМ. КМЕТ: ……………………………
/Ахмед Ахмедов/

1. Забележка: Този договор е примерен и Възложителя си запазва правото да
промени някой от посочените клаузи в съответствие с действащите правни
норми и обичайно право.
2. Забележка:
Доставените съответни количества горива на бюджетните звена с делегиран
бюджет ще бъдат изплатени от тях.
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Образец № 11
Наименование на
участника:
Правно-организационна
форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за
кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

ДО
ОБЩИНА НИКОПОЛ
гр. НИКОПОЛ
ул. „АЛЕКСАНДЪР СТАНБОЛИЙСКИ” № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование
на поръчката:

„Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година на
звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и
социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с
местонахождение община Никопол”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценово предложение за изпълнение на
обявената от Вас поръчка с предмет: „Доставка на въглища за отоплителен сезон
2014/2015 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и
детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с
местонахождение община Никопол”, като заявяваме, че желаем да участваме
в поръчката при условията, обявени в поканата за участие.
След запознаване с всички документи и образци, приложени към поканата за
участие в поръчката, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние
удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря на
изискванията и условията посочени от Възложителя.
Във връзка с обявената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение,
както следва:
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І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви
представяме нашето ценово предложение, твърдо фиксирана цена за 1 (един) тон
донбаски въглища и 1 (един) тон брикети:
1. Цената за 1 (един) тон донбаски въглища с долна работна калоричност не помалко от 6082-6404 с размер 13-50 мм ккал\кг е в размер на ……………… лв.
(……………………….) без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
2. Цената за 1 (един) тон въглища-брикети с долна работна калоричност не по-малко
от 4 370 ккал\кг е в размер на ………….. лв. (……………………….) без включен данък върху
добавената стойност (ДДС)
№ по
ред

Наименование

Мярка

Количество

Ед.цена

Стойност

1.
2.

Донбаски въглища
тон
81
Брикети
тон
12
ОБЩО
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на
поканата.
При несъответствие между предложените единични цени на дейностите и
общата цена, валидна ще бъде единичната цена в офертата. В случай, че бъде
открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в
съответствие с единичната цена на офертата.
Посочената цена включва всички разходи по доставката на въглищата о
посочените звена, финансирани от общинския бюджет и бюджета на отделните
бюджетни звена на делегиран бюджет на територията на община Никопол.
ІІ. ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем
изпълнението на поръчката незабавно от датата на подписването от двете
страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.
Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 90 (деветдесет) дни от
датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя.
Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди
изтичането на този срок.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената
от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ЗАБЕЛЕЖКА:
Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
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ОТ ЗОП

от ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(наименование на участника)

След като се запознах с Публичната покана на обществена поръчка приложенията към нея с
предмет:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
аз долуподписаният
………………………………………………………………………………………………………,
ЕГН …………….……., в качеството си на..………………, представляващ……………………,
ЕИК …………...., Ви предлагам следния срок на валидност на нашата оферта:
……………………………………….

Дата, ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
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