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Книга III 

 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 
 

 

 

1. Обект на поръчката:  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Периодични доставки на горива за 

моторните превозни средства на община Смолян, чрез покупка от търговски обекти 

(бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане“. 

 

2. Обособени позиции.   

 Не се предвиждат обособени позиции. 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

4. Място и срок за изпълнение на поръчката.  

Мястото на изпълнение на доставките – търговските обекти – бензиностанции за продажба 

на автомобилни горива на Изпълнителя. 

Кандидатите в процедурата трябва да притежават търговски обекти – бензиностанции за 

продажба на автомобилни горива разположени на територията на гр. Смолян и 15 областни града, 

от които задължително (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Пазарджик, Кърджали и Стара 

Загора). 

Срок на договора: Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок 24 

(двадесет и четири) месеца от датата на подписването му или до достигане на максималната 

прогнозна стойност – 390 000 (триста и деветдесет хиляди) лева без ДДС. Договорът се прекратява  

при настъпване на което и да е от двете събития.  

Посочената стойност е прогнозна, поради което Възложителят си запазва правото да не я 

усвои в пълен обем в зависимост от възникналата необходимост. 

 

5. Разходи за поръчката.  
 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са 

за сметка на възложителя. 
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6. Стойност на поръчката. 

 

 6.1 Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху добавената 

стойност (ДДС) и не може да надвишава 390 000,00 лв. (триста и деветдесет хиляди) лева. 

 6.2 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 

изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, 

включително разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и 

непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 

 Участникът следва да посочи цената на колонка за 1 литър за всеки вид гориво, включен в 

предмета на настоящата обществена поръчка в търговския обект (бензиностанция) на участника в 

гр. Смолян, за последния календарен месец от 01 до 31 януари 2016 г. От тези цени следва да се 

образува и посочи средната цена, върху която се посочва отстъпката в стотинки и се отбелязва 

крайната цена, която ще участва в оценката и класирането на офертите. 

 Участникът посочва търговска отстъпка в стотинки от цената на горивата за литър. 

Посочените отстъпки са валидни и непроменяеми за срока на действие на договора. Цената, която 

ще заплати възложителя трябва да е крайна, като включва стойността на стоката, транспортни 

разходи, мита и налози на горивата предмет на поръчката. 

 Цената на горивото се посочва без включен ДДС. 

  

 

 


