ОДОБРЯВАМ:
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ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане
с карти за безналично плащане”,
към Публична покана ID № 9037078/05.12.2014 г.

I.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Юридическите лица се
представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг,
физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените
изисквания на Възложителя.
2.
2.1.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички нормативни

актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз,
отнасящи се до продажби на автомобилни горива на бензиностанции и доставки на горива на
краен получател.
Всички видове горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на
изискванията на:
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 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол (обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС № 156
от 15.07.2003 г.);


Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. - ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.;

в сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.)
Участникът трябва да осигури зареждане на следните видове горива, продукти,
материали и аксесоари:
- безоловен бензин А 95;
- бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 %;
- дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %;
- смазочни материали;
- продукти против замръзване и други аксесоари.
2.2. Доставката на горивата и аксесоарите ще се извършва в бензиностанциите на

участника, разположени на територията на Република България и територията на Европа.
Участникът следва да разполага с бензиностанции, на които може да се зарежда и закупува,
предлаганото от него гориво, продукти, материали и аксесоари.
Всяка от тези бензиностанции трябва да разполага с колонки за зареждане на горивото.
 Участникът трябва да представи в офертата си списък на обектите с техните
адреси.
2.3. Списъкът на автомобилите, които се предвижда да се зареждат с гориво по тази
поръчка са изрично изброени в приложение, неразделна част от Проекто – договора.
Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на договора да прави
промени в списъка с посочените автомобили, както и да добавя нови.
2.4.

Цените, по които Възложителят ще закупува горивата по тази поръчка се

определят, като от редовната валидна и официално оповестена единична цена на дребно за
деня за съответния вид гориво на бензиностанцията на участника се приспада процентът
търговска отстъпка, посочен от участника в ценовото му предложение.
Процентът търговска отстъпка, посочен от участника в ценовото му предложение е
еднакъв за всички видове горива, които Възложителят ще закупува по тази поръчка и не се
влияе от закупеното количество гориво. Процентът търговска отстъпка не може да бъде
намаляван за периода на изпълнение на договора.
Така посочените цени, по които Възложителят ще закупува горивата следва

да

включват всички разходи на участника, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
2.5.

Участникът трябва да осигури възможност за безналично заплащане на

заредените горива и закупените материали и аксесоари, чрез свои фирмени карти, при
условията на отложено плащане от страна на Възложителя. В своята оферта, участникът
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трябва да посочи на кои свои бензиностанции на територията на Република България
осигурява такава възможност за безкасово заплащане на заредените горива чрез фирмени
карти. Фирмените карти трябва да отчитат и търговската отстъпка, която Възложителят ще
ползува при закупуването на горивата.
Фирмените карти за безналично плащане на горивата, трябва да бъдат издадени в
максимално кратък срок, индивидуални, осигуряващи зареждане на МПС по регистрационния
му номер.
Предвижда се Възложителят да заяви за ползуване до 10 броя карти, като след
подписване на договора, Възложителят ще предостави на Изпълнителя всичката необходима
информация за издаването на фирмените карти.
Издадените карти следва да бъдат безплатни за Възложителя. Възложителят няма да
заплаща никакви месечни или други такси за обслужване на картите. Участникът следва да
предвиди и да съобрази тези условия в ценовото си предложение.
Заплащането на закупеното гориво, материали и аксесоари ще се извършва два пъти
месечно - на 15-то и последното число на текущия месец, а за месец декември – до 20-то
число, за което изпълнителят издава надлежно оформена фактура,

като към нея прилага

детайлна справка за извършените през съответния период транзакции за всяка карта поотделно.
2.6.Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите
Рекламации по количеството и видими недостатъци се правят в момента на зареждане
на горивото / закупуването на съответните продукти, материали и аксесоари.
Рекламации на скрити недостатъци се извършват веднага след откриването им, по реда
на заявките /писмено по факс, телефон, електронна поща/
В срок от 24 часа от предявяване на рекламацията, Изпълнителят следва да изпрати
свой представител на място (на адрес: гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 –
административната сграда на КЗЛД) и в двустранен протокол да се констатира и уговори
начина на уреждането й.
3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от
01.01.2015 г.
4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България и на
територията на Европа, в обектите на Изпълнителя.
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5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
Прогнозната

стойност

за

изпълнение

на

поръчката

е

в

размер

на

до 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС или до 79 200,00 (седемдесет
и девет хиляди и двеста) лева с включен ДДС.
6. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:
Възлагането на настоящата поръчка се извършва при критерий „Икономически най изгодна оферта” по Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, подадени от
участниците за извършване на доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост
на КЗЛД, както следва:
Показатели за оценка на офертите:
6.1. Първи показател – предложена цена от участник (Ц). Определя се по следната
формула:
Ц=

най-ниска предложена цена от участник
предложена цена от конкретен участник

х 0.60

Коефициентът на тежест на този показател в комплексната оценка е 0.60.
6.2. Втори показател – търговска отстъпка (ТО). Определя се по следния начин:
Участник предложил най-ниска търговска отстъпка получава 10 точки и всеки следващ
получава точки с увеличение със стъпка 10.
Коефициентът на тежест на този показател в комплексната оценка е 0.30.
6.3. Трети показател – услуги (У). Определя се по следния начин:
6.3.1. Срок за фактуриране и плащане (У1)
Участник, предложил най - кратък срок за плащане получава 10 точки. Всеки следващ
участник получава точки с увеличение със стъпка 10.
6.3.2. Срок за издаване на карти (У2)
Участник, предложил най - дълъг срок за издаване на карти получава 10 точки. Всеки
следващ участник предложил по-кратък срок получава точки с увеличение със стъпка 10.
6.3.3. Брой бензиностанции (У3)
Участник, предложил най - малко брой бензиностанции получава 10 точки. Всеки
следващ участник получава точки с увеличение със стъпка 10.
Общата оценка на всеки участник по показател У се определя по формулата:
У = (У1+У2+У3) x 0.10
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Коефициентът на тежест на този показател в комплексната оценка е 0.10.
6.4. Комплексната оценка на всеки участник се определя по формулата:

КО = Ц + ТО + У
Офертата, получила най - висока комплексна оценка се класира на първо място.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
7.

Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5

от ЗОП.
 Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1
и 5 от ЗОП с нарочна декларация по образец (Приложение № 6). При сключване на
договора определеният за изпълнител участник следва да представи документи издадени от
компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларация
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
8. В своята оферта, участникът трябва да представи декларации удостоверяващи, че
към датата на подаване на офертата има право да продава на територията на Република
България като краен разпространител: автомобилен бензин А-95, бензин А 100 със
съдържание на сяра 0,005 % и дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %.
 Участниците следва да представят заверено копие на декларация за
съответствие, изготвена и издадена съгласно изискванията и образеца на чл. 10, ал. 2 и
чл. 12, ал. 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол, за всяко от предлаганите горива.
9. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (2011 г. – 2013 г.) и/или
да изпълнява и в момента най - малко два договора, включващи продажба на горива с
възможност за безналично плащане.
 Участниците следва да представят Списък на изпълнените/изпълняваните
доставки на горива през последните 3 години (2011 г. – 2013 г.) по образец (Приложение
№ 5)
10.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ПОДГОТОВКАТА,

СЪДЪРЖАНИЕТО

И

ПОДАВАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ:
10.1. Офертите следва да бъдат изготвени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и
изискванията на Възложителя.
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Офертата се подава на български език. В случай, че участник представи

10.2.

документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи.
Документите се представят в оригинал или надлежно заверени копия с гриф “Вярно с
оригинала” от участника с подпис и печат (когато е приложимо).
10.3. Всеки участник може да представи само една оферта.
10.4. Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който
да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за
контакти, по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката, както следва:
„Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД,
чрез зареждане с карти за безналично плащане”
10.5. Всяка оферта трябва да съдържа:
10.5.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
(по образец – Приложение № 1) ;
10.5.2. Административни сведения за участника (по образец – Приложение № 2) Представяне

на

участника,

което

включва:

информация/документ,

удостоверяваща

правосубектност, а именно:
- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. При условие, че участник в
процедурата е физическо лице, се представя копие от документа за самоличност;
- Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за
участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически
лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в
която са установени.
- При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.
10.5.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец –
Приложение № 3), което да включва информация за показателите за оценка посочени в
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите;
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10.5.4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец –
Приложение № 4), в което да се посочат единични цени с включена търговска отстъпка за:
- безоловен бензин А 95;
- бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 %;
- дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %;
- смазочни материали;
- продукти против замръзване и други аксесоари.
Процентът търговска отстъпка, посочен от участника в ценовото му предложение е
еднакъв за всички видове горива, които Възложителят ще закупува по тази поръчка и не се
влияе от закупеното количество гориво. Процентът търговска отстъпка не може да бъде
намаляван за периода на изпълнение на договора.
Важно !!! Възложителят ще закупува горива, материали и аксесоари до
изчерпване на максималната стойност на договора от 66 000,00 (шестдесет и шест
хиляди) лева без ДДС.
10.5.5. Списък на изпълнените/изпълняваните доставки на горива за последните
три години (по образец – Приложение № 5);
10.5.6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1
и ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва (по образец – Приложение № 6);
10.5.7. Парафиран на всяка страница Проект на договор (по образец –
Приложение № 7);
10.5.8. Декларация за съгласие с условията на проекта на договора (по образец –
Приложение № 8);
10.5.9. Декларации за съответствие по Наредбата за изискванията за качеството на
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;
10.5.10. Списък на обектите на участника, в които ще се извършва доставката на
горивата;
10.5.11. Списък/каталог за предлаганите цени на смазочни материали, продукти
против замръзване и аксесоари;
10.5.12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари;
10.5.13.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
10.5.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от
представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен
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негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен
и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите
се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за
който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от
пълномощник.
10.5.15. Други документи по преценка на участника
10.6. Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от
датата, определена като краен срок за получаването й.
10.7. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител лично
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Участникът е длъжен да обезпечи
получаването на офертата на указаното място и срок. Рискът от забава или загубване на
офертата е за участника. Разходите за подаване на офертата са за сметка на участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата на адреса и в срока
определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с
куриери или други.
Получените оферти се завеждат във Входящия регистър.
10.8. Оферта, за която е налице някое от следните обстоятелства, не се приема и се
връща незабавно на участника - лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка:
 представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или
прозрачен плик;
 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок.
Това обстоятелство се отбелязва във Входящия регистър.
10.9. До 3 (три) дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник
може да направи писмено искане за разяснения по обществената поръчка, а Възложителят е
длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения
по условията на обществената поръчка.
III. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
11. Отварянето на офертите се извършва от комисията, назначена от Възложителя в
срока и на мястото, посочени в Публичната покана.
12. На отварянето на офертите, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
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представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата на Комисия за защита на личните данни.
13. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и предлага по един
представител

от

присъстващите

участници

да подпише техническите и

ценовите

предложения.
14. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците.
Важно!!! Оферта, която е непълна, не отговаря на изискванията на Възложителя
или е подадена след крайния срок не подлежи на разглеждане и оценка, а се отстранява.
15. Протоколът, заедно с цялата документация и получените оферти се представят на
Възложителя за утвърждаване. След утвърждаването му от Възложителя, същият се изпраща в
един и същи ден на участниците и се публикува в „Профила на купувача”.

IV.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

16. Участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено за извършеното
класиране, а участника, класиран на първо място и избран за изпълнител на обществената
поръчка ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор.
17. Страните сключват писмен договор, който включва всички предложения от
офертата на участника, избран за Изпълнител.
18. При сключване на договор, класираният на първо място участник представя:
18.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или
предоставянето им служебно на Възложителя;
18.2. декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5;
18.3. оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се
подписва от упълномощено лице.

19.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
19.1. Илия Шиляшки, тел. 02 / 9153 516

20.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

20.1. Приложение № 1 – Списък на документите в офертата – образец;
20.2. Приложение № 2 - Административни сведения за участника – образец;
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20.3. Приложение № 3 – Техническо предложение на участника – образец;
20.4. Приложение № 4 – Ценово предложение на участника – образец;
20.5. Приложение № 5 - Списък на изпълнените / изпълняваните доставки на горива за
последните три години – образец;
20.6. Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1 и ал. 5 – образец;
20.7. Приложение № 7 – Проект на договор - образец.
20.8. Приложение № 8 - Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор –
образец;
20.9. Приложение № 9 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари - образец;
20.10.

Приложение № 10 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –
образец.
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Приложение № 1
(ОБРАЗЕЦ)
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Съдържание

Вид и к-во на документите
/оригинал или заверено копие/

Административни сведения за участника – Пр. №
2
Техническо предложение на участника – Пр. № 3
Ценово предложение на участника – Пр. № 4
Списък на изпълнените / изпълняваните доставки
на горива – Пр. № 5.
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП –
Пр. № 6
Парафиран на всяка страница Проект на договор
– Пр. № 7
Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на
договор – Пр. № 8.
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари – Пр. № 9
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици – Пр. № 10

10. Декларации за съответствие по Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол
11. Списък на обектите на участника, в които ще се
извършва доставката на горивата
12. Списък/каталог за предлаганите цени на смазочни
материали, продукти против замръзване и
аксесоари
13. Нотариално заверено пълномощно на лицето,
подписващо офертата (когато не е подписана от
представляващия участника).
14. Други:
Подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и Фамилия __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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Приложение № 2
(ОБРАЗЕЦ)
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
________________________________________________________________
Наименование на участника
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:


Страна, код, град, община



Квартал, ул., №,



Телефон, факс,



E-mail:

Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
 Град, клон, офис
 Титуляр на сметката
 Банкова сметка (IBAN)
 Банков код (BIC)
Данни за подателя
/законния

представител

/

пълномощника:
 Трите имена
 Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
 Длъжност
 Телефон / факс / e-mail:
Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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Приложение № 3
(ОБРАЗЕЦ)

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: ...........................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: .................................................................................................
ЕИК: ......................................, тел.: ..................................., факс: ……………...................................,
адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано от
....................................................................................................................., в качеството ми на
……………………………………, с л.к. № ……………….……, издадена на …………….. г. от
МВР гр. ………………..……......, ЕГН ………………………..,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията за участие в обявената от Вас процедура с предмет:
„Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане
с карти за безналично плащане”, ние, …………………………………………. (посочва се името
на участника) представяме нашето

Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приемаме изискванията на Възложителя, техническата спецификация за възлагане на
поръчката и останалите приложения и предлагаме да изпълним поръчката, при следните
условия:
1. Задължаваме се по настоящата поръчка да предлагаме на Възложителя само горива,
които отговарят на изискванията на:
 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол (обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС № 156
от 15.07.2003 г.);
 Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. - ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.; в
сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.).
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2. Задължаваме се при изпълнението на поръчката да спазваме всички нормативни
актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз,
отнасящи се до продажби на автомобилни горива на бензиностанции на краен получател,
включително и относно издаване на фактури и фискални бонове за закупените от Възложителя
горива.
3. Доставката на горивата ще се извършва в нашите бензиностанции, разположени на
територията на Република България и територията на Европа, съгласно приложения списък в
офертата. Задължаваме се да осигуряваме на нашите бензиностанции съгласно приложения
списък необходимата техническа възможност - колонки за зареждане, технически устройства
и други - за зареждане с гориво на автомобилите на Възложителя.
4. Задължаваме се да предоставяме на Възложителя при поискване декларации за
съответствие на разпространяваните от нас партиди течно гориво: автомобилен бензин А-95,
бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 % и дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005
%, от които декларации да е видно, че разпространяваме горивото като краен
разпространител. Декларациите ще отговарят на изискванията на Наредба за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на Закона за
чистотата на атмосферния въздух.
5. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката при посочените в
Техническата спецификация на Възложителя условия и изисквания.
6. Срок на валидност на настоящата оферта: 60 (шестдесет) календарни дни, считано
от крайния срок за получаване на оферти.
7. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
/Участникът представя информация относно начина и сроковете за издаване на картите за
безналично плащане, асортименти от смазочни материали и аксесоари, срокове и условия на
рекламации и др. Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, които
противоречат или не съответстват на Техническата спецификация за възлагане на
поръчката или на проекта на договор. Неизпълнението на това изискване може да доведе до
отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата/.
Приложение: Списък на обектите, в които ще се извършват доставките
Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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Приложение № 4
(ОБРАЗЕЦ)
ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ...........................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: .................................................................................................
ЕИК: ......................................, тел.: ..................................., факс: ……………...................................,
адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано от
....................................................................................................................., в качеството ми на
……………………………………, с л.к. № ……………….……, издадена на …………….. г. от
МВР - гр. ……………….………………………………..……......, ЕГН ……………………..……..,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията за участие в обявената от Вас поръчка с предмет:
„Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане
с карти за безналично плащане”, ние, …………………………………………. (посочва се името
на участника) представяме нашето

Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

Приемаме изискванията на Възложителя и предлагаме да изпълним поръчката, при
следните условия:
1. Предлагана цена за изпълнение на поръчката:
………………………………………………………………………………………………………………………………...

(Участникът следва да посочи еденични цени за всяко от посочените по – долу горива:
- безоловен бензин А 95;
- бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 %;
- дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %)
1.1. Декларираме, че цените по които ще продаваме горивата по настоящата поръчка
ще бъдат изчислени, като от редовната валидна и официално оповестена единична цена на
дребно за деня за краен клиент в български лева (BGN), за съответния вид литър гориво, на
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която и да е наша бензиностанция на територията на Република България се приспада
........................ % (процента – цифром, словом) търговска отстъпка. Под „ден” се има предвид
всеки един ден от периода на изпълнение на поръчката.
/Указание: Търговската отстъпка трябва да бъде изразена в процент – с точност до
два знака след десетичната запетая и да бъде число ≥ 0 (по-голямо или равно на нула)/.
Посоченият от нас процент търговска отстъпка не се влияе, нито от вида на
закупеното гориво, нито от закупеното количество гориво. Процентът търговска
отстъпка няма да бъде намаляван за периода на изпълнение на договора.
Така посочените цени, по които Възложителят ще закупува горивата включват
всичките ни разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, включително
транспортни разходи, такси, мита, акцизи и други, действащи към момента на доставката.
1.2. Редовната валидна и официално оповестена единична цена на дребно за деня
съгласно т. 1.1 за съответния вид гориво на нашата бензиностанция ще включва и ДДС (данък
върху добавената стойност), съгласно разпоредбите на българското законодателство.
1.3. Така Общата цена за конкретна доставка на Възложителя = (Ед.ц.деня – ТО% х
Ед.ц.деня) х закупеното от Възложителя количество гориво.
Известно ми е, че Възложителят ще закупува горива, материали и аксесоари до
изчерпване на максималната стойност на договора.
/За информация на участниците: Възложителят ще закупува горива, материали и
аксесоари до изчерпване на максималната стойност на договора от 66 000,00 лева без ДДС/.
2. При разминаване на информацията за процент търговска отстъпка по т. 1.1, посочен
цифром и словом, за вярна да се счита информацията, посочена словом.
3. Фирмените карти, чрез които Възложителят ще заплаща горивата ще отчитат и
посочената от нас търговска отстъпка, съгласно т. 1.1.
Фирмените карти ще бъдат безплатни за Възложителя.
Възложителят също така няма да заплаща никакви месечни или други такси за
обслужване на картите.
Фирмените карти ще бъдат издадени на името и регистрационния номер на автомобила.
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4. В случай че бъдем определени за Изпълнител, предлагаме плащанията по договора
да бъдат извършвани по следната банкова сметка:
Обслужваща банка – име и адрес: ……………………………..………………………...
IBAN: ……………………………………………

BIC код: ...........................................

Титуляр на сметката: ………………………………………………………………….......
5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата,
за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
6. В случай, че бъдем определени за Изпълнител при сключване на договора ще
представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП.
7. Декларираме, че сме запознати с проекта на договора, приемаме условията на
приложения проект на договора и ако бъдем определени за Изпълнител ще представим
изискуемите се документи и ще подпишем в указания от Вас срок договора. Съгласни сме
заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора.
Приложение: Списък/каталог за предлаганите цени на смазочни материали, продукти
против замръзване и аксесоари с описани с единични цени и предлагана търговска отстъпка.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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Приложение № 5
(ОБРАЗЕЦ)
Списък на изпълнените / изпълняваните доставки на горива

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………………, в
качеството ми на ……………………………………………………….. (посочете длъжността) на
………………………………………………………………

(посочете

наименованието

на

участника), БУЛСТАТ/ЕИК ………………………...., със седалище и адрес на управление
………………………………………………………………………………………….., участник в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите,
собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
съм изпълнил/изпълнявам следните доставки на горива:
Изпълнени /
изпълнявани
доставки

Вид на
доставяното
автомобилно
гориво,

Клиент,
Възложител и/или
Получател по
договора

Обща
стойност без
ДДС

Начална
дата на
изпълнение

Крайна дата
на
изпълнение

Към датата на подаване на
офертата, доставките на
Изпълнителя са приети от
възложителя / получателя
(Да/Не)

1.
2.
3.
....

Опис на доказателствата, приложени към настоящия списък:
1...........................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
3……………………………………………………………………………………………
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата: .......................... 2014 г.
Подпис и печат
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, данните, посочени
в таблицата се представят от всеки един от участниците в обединението/консорциума, в съответствие с чл.
56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
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Приложение № 6
(ОБРАЗЕЦ)
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5
от Закона за обществените поръчки

от ……………………………………………………………….., с ЕГН …………………………, с
постоянен адрес в гр. …………………………………………………………………………….,
настоящ адрес в гр. ………………………….., община …………………………………..,
ул. ……………………………………………….., с лична карта № …………………………..,
издадена на ………………………. от …………………………………., управител / прокурист
(член

на

управителния

съвет,

член

на

Съвета

на

директорите

и

др.)

на

……………………………………………………………….. (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.),
участник в обществената поръчка с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за
автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. По чл. 47, ал. 1 от ЗОП:
1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп, по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група, по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
- престъпление против собствеността, по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството, по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
1.3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
1.4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или
към община, по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
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отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за
социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която съм
установен.
2. По чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
2.1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП.
2.2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

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

________________
(място на деклариране)

________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис)

Забележка : Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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Приложение № 7
(Проекто – договор)
ДОГОВОР
Днес ...................... г. в град София, между:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, със седалище и адрес: гр. София
- 1592, Столична община, район „Младост“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, БУЛСТАТ
130961721, представлявана от Венцислав Караджов – Председател и Юлия Манова - Главен
счетоводител, наричана по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
…………………………………………………………,

регистрирано

в

Търговския

регистър при Агенция по вписванията под ЕИК …………………………………., със седалище
и адрес на управление: ………………………………………………………………., адрес за
кореспонденция: ……………………………………………………………………………………..,
представлявано

от

………………………………………,

в

качеството

си

на

…………………………………………, наричано по - долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
наричани по – долу заедно „страните”,
на основание чл. 101 „е” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ при условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на
КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”, се сключи настоящият договор за
следното:

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение, да осъществява доставки на гориво, смазочни материали, продукти против
замръзване и аксесоари, наричани по – долу за краткост „стоки/те”,

за служебните

автомобили на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).
(2) Доставките на стоките се извършват при условията на отложено плащане, чрез
използване на фирмени карти за безналично плащане, за регистрация и авторизация на
покупките.
(3) За целите на настоящия договор, под „горива” следва да се имат в предвид:
- безоловен бензин А 95;
- бензин А 100 със съдържание на сяра 0,005 % и
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- дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %.
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължението да закупи количества стоки, покриващи
посочената в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор максимална обща цена на договора.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на стоките, при условията на
направените от него Техническо предложение – Приложение № 1 и Ценово предложение –
Приложение № 2, неразделни части от настоящия договор.

II.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена на договора не може да надвиши 66 000,00 (шестдесет и шест
хиляди) лева, без включен ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ горивата по настоящия договор,
по цени, в размер на: редовната, валидна и официално оповестена единична цена на дребно
за деня за краен клиент в български лева (BGN), за съответния вид литър гориво в деня на
зареждането на автомобилите,

намалена с договорената търговска отстъпка от .......... %

(............. процента).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ смазочните материали, продукти
и аксесоари по цените, посочени в Списъка/Каталога на предлаганите смазочни материали,
продукти против замръзване и аксесоари, неразделна част от Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. (1) Заплащането на закупените стоки ще се извършва два пъти месечно - на 15-то
и последното число на текущия месец, а за месец декември – до 20-то число, за което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформена оригинална фактура, като към нея прилага
детайлна справка за извършените през съответния период транзакции за всяка карта поотделно.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват в лева, по следната банкова сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….……
BIC: ……………………………………
IBAN: …………………………………
Титуляр на сметката: …………………………………
Чл. 6. Цената включва всички разходи по изпълнение на поръчката. За издаването,
ползването и информационното обслужване на издадените карти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща
такси.
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Чл. 7.

Договорът се сключва за срок от 01.01.2015 г. до

31.12.2015 г. или до

изчерпване на стойността, посочена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор, в зависимост от това
кое от двете обстоятелства настъпи първо.
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Чл. 8. Доставките по договора се извършват в търговските обекти (бензиностанциите)
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по регистрационния номер на автомобилите, собственост на КЗЛД,
списък на които е представен като Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.
IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва доставките на стоките, предмет на настоящия договор, с необходимото
качество и в необходимото количество, при условията, уговорени в настоящия договор;
2. да извършва доставките на стоките, предмет на настоящия договор, във всичките си
бензиностанции на територията на страната и на територията на Европа, при условията
уговорени в настоящия договор;
3. в срок до …… работни дни от датата на сключване на договора да предостави
безвъзмездно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти за безналично плащане, заедно с техния
ПИН в запечатани непрозрачни пликове, за което страните подписват приемо - предавателен
протокол;
4. да приема извършване на транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предоставените му карти
при условията на настоящия договор;
5. да издава фактурите за извършване на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания в
съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от настоящия договор;
6. при поискване, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларации за съответствие на
разпространяваните партиди течно гориво:

автомобилен бензин А-95, бензин А 100 със

съдържание на сяра 0,005 % и дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %, в
съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол и на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да блокира издадените карти в следните случаи:
1. при прекратяване действието на договора, независимо от основанието за
прекратяване;
2. при получаване на известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадена карта е открадната
и/или загубена и/или повредена на адрес: ..............................., електронна поща .........................
или факс ...................;
3. при три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
4. при забава с повече от 5 (пет) работни дни за плащане на дължима по договора сума.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща цената на закупените стоки, съгласно сроковете и при условията на
настоящия договор;
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2. да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да съблюдават
тайната на ПИН;
3. в случай на загуба, кражба или повреда на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
и-мейл, факс или телефон за предприемане на действия по блокиране на картата и най - късно
до 5 (пет) работни дни да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие за загубата или
повредата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи заплащане на всички транзакции,
извършени с картата до момента на уведомяването по и-мейл, факс или телефон;
4. да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При ползването на
картите тези лица действат от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се смятат за
упълномощени с предаване на Картата и ПИН за нея.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска издаването на нова карта в случаите на
чл. 10, т. 2 от договора.
(2) В случаите на чл. 10, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска деблокиране на картата
и/или предоставяне на нов ПИН код;
(3) В случаите на чл. 10, т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
деблокиране на картата след заплащане на цялата дължима сума, ведно с дължимите
неустойки.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да осъществява контрол относно качеството и количеството на доставяните стоки
във всеки един момент на изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. да получава безплатно текуща информация за всички извършени транзакции чрез
Интернет – страницата на Издателя с предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ код за достъп.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 14. (1) При неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка в размер на 0,05% от цената на неизпълнената / некачествено изпълнена /
незаплатена част, за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на договора.
(2) Заплащането на неустойка не освобождава страните от изпълнението на задълженията им
по настоящия Договор.
(3) Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по
договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 15. Рекламации по количеството и видими недостатъци се правят в момента на
зареждане на горивото / закупуването на съответните стоки.
Чл. 16. Рекламации на скрити недостатъци се извършват веднага след откриването им,
по реда на заявките /писмено по факс, телефон, електронна поща/
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Чл. 17. В срок от 24 часа от предявяване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва
да изпрати свой представител на място (на адрес: гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2 – административната сграда на КЗЛД) и в двустранен протокол да се констатира
и уговори начина на уреждането й.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Договорът се прекратява с изтичане на срока, посочен в чл. 7, или с изчерпване
на стойността, посочена в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор, в зависимост от това кое от двете
обстоятелства настъпи първо.
Чл. 19. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно писмено съгласие на страните;
2. от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата
страна.
Чл. 20. Договорът може да се развали едностранно и без предизвестие от която и да е
от страните, в случай, че ответната страна виновно не изпълни задълженията си.
Чл. 21. В 7–дневен срок от прекратяване на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава

да

върне

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

всички

получени

карти.

За

целта

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща свой представител в Комисия за защита на личните данни и за
предаването на картите се съставя приемо - предавателен протокол.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в
писмена форма, включително и по факс от упълномощените представители на страните.
Чл. 23. (1) Адресите на страните по договора и лицата за контакт са, както следва:
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: гр. София - 1592, бул. „Проф Цветан Лазаров” № 2
Лице за контакт: ..............................................................., телефон: ............................
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес: .................................................
Лице за контакт: ..............................................................., телефон: ............................
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата
страна, съобщенията ще се считат за редовно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 24. Недействителността на отделни разпоредби от настоящия договор не засяга
действителността на договора като цяло. В такива случаи недействителните клаузи се заменят
с повелителните разпоредби на закона.
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Чл. 25. (1) Всички спорове, породени от този договор и отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или
приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от страните
чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – по съдебен ред.
(2) При непостигане на съгласие между страните, спорните въпроси ще се отнасят за
решаване пред компетентния съд.
Чл. 26. Всички допълнения и изменения по настоящия договор, могат да бъдат правени
съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, единствено с подписване на
писмени споразумения между страните по него.
Чл. 27. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
българското гражданско законодателство.
Настоящият договор влиза в сила от 01.01.2015 г.
Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 – Списък на автомобилите, собственост на КЗЛД.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗЛД

УПРАВИТЕЛ

ЮЛИЯ МАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Приложение № 8
(ОБРАЗЕЦ)
Д Е К Л А Р А Ц И Я*
за съгласие с клаузите на Проекта на договор

Долуподписаният /-ната/………………………………………………………………………
с лична карта № …………………….., издадена на ………………… от …………………………...
с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на ………………………………………..
…………………………………………(посочете длъжността, която заемате в управителен
или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на
……..…………………….……………….

(посочете

наименованието

на

участника),

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………….. и със седалище и адрес на управление
…………………………………………………………………… - участник в обществена
поръчка с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на
КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР И
ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА В НЕГО.

………………………г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……………………………
(подпис и печат)

Забележка:* Декларацията се подава от представляващия / те
регистрация.

участника по
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Приложение № 9
(ОБРАЗЕЦ)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният /-ната/………………………………………………………………………
с лична карта № …………………….., издадена на ………………… от …………………………...
с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на ………………………………………..
…………………………………………(посочете длъжността, която заемате в управителен
или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на
……..…………………….……………….

(посочете

наименованието

на

участника),

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………….. и със седалище и адрес на управление
…………………………………………………………………… - участник в обществена
поръчка с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на
КЗЛД, чрез зареждане с карти за безналично плащане”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с
чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо
лице/следните физически лица:

1. ..................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................................................................................,
постоянен адрес .................................................................................,
гражданство ........................................................................................,
документ за самоличност ..................................................................,
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2. ................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................................................................................,
постоянен адрес .................................................................................,
гражданство ........................................................................................,
документ за самоличност ..................................................................,

3. ..................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ......................................................................................................,
постоянен адрес .................................................................................,
гражданство ........................................................................................,
документ за самоличност ...................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на

Декларатор:

деклариране:
(подпис)
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Приложение № 10
(ОБРАЗЕЦ)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/………………………………………………………………………
с лична карта № …………………….., издадена на ………………… от …………………………...
с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на ………………………………………..
…………………………………………(посочете длъжността, която заемате в управителен
или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на
……..…………………….…………………………. (посочете наименованието на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………….. и със седалище и адрес на управление
…………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка
с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на КЗЛД, чрез
зареждане с карти за безналично плащане”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................
Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в
юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е
свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с:
.......................................
Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
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3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.

4.

Запознат

съм

с

правомощията

на

Възложителя

по

чл.

6,

ал.

4

от

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

……………………… г.
(дата на подписване)

Декларатор: …………………………
(подпис и печат)

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.
В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя
от всяко едно от тях.
В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се
представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.
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„Юрисдикции с преференциален данъчен режим”
По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции с
преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР)
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са:
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.);
Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови;
Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар
(брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите
острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн;
Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат,
остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман
(брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи;
Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите
острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските
острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху
доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или
корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

„Свързани лица”
По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са
лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ).
По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на
глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или
капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.
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