
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

по обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво 
възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки 

 
 
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ, 
с адрес: бул. “Шипченски проход” 69, гр. София 1574, 

 

на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

СЪБИРА ОФЕРТИ за предоставянето на услуга с публична покана при следните 

условия: 
 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
“Доставка на бензин А95 чрез карти за безналично плащане за 14 броя автомобили 
ползвани от Съвета за електронни медии” 
 
Прогнозно количество - около 19 000 (деветнадесет хиляди) литра за година. 
Възложителя не се задължава да закупи цялото количество за срока на договора.  

Прогнозна стойност – около 42 000 лв. без ДДС. 

 

Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора за възлагане на изпълнението. 

 
 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни 

обединения;  

2. Да са дистрибутори на бензин А95, доказано със съответни документи; 

3. Да притежават сертификат ISO 9001:2008 за въведена система по качеството за 

търговия с горива (или еквивалент); 

4. Да предлагат бензин, съответстващ на стандарт EN228 и Приложение 1 от 

Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 

начина на техния контрол; 

5. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”-“д” и ал. 5 от ЗОП.1 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Кандидатите да притежават развита мрежа от бензиностанции на територията на 

цялата страна, снабдени с апарати за безналично плащане; 

2. Кандидатите да снабдяват безплатно клиентите си с издавани от тях карти за 

безналично плащане и да осигуряват безплатно обслужване на картите; 

3. Издаването на картите за безналично плащане да се извърши в срок от два 

работни дни, считано от датата на подписване на договора или от заявяването на 

нов автомобил от възложителя. 

                     

1 Липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, букви “а” – ”д” и ал. 5 от ЗОП  се декларират при 

подаването на офертата (Приложение № 4 – декларация). При сключване на договора определеният за 

изпълнител представя свидетелство за съдимост.  

 
 



 

 
ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА – икономически най-изгодната 

оферта. 

Показатели и относителната им тежест: 

1. Технически показател: брой бензиностанции на участника - собствени, 

наети или франчайз, на територията на страната, даващи възможност за 

зареждане чрез карти за безналично плащане и предлагащи бензин А95 –  

40 %. 

2. Финансов показател: Търговска отстъпка в % от официално обявените 

цени в бензиностанциите на участника – 60 %: 

Всяка оферта се оценява по посочените показатели съгласно посочена по-долу 

методика за оценяване – Приложение № 1. 
 

 

VІ. КРАЕН СРОК за подаване на офертите – 17:00 часа на 20.10.2014 г. в 

деловодството на Съвета за електронни медии на адрес: гр. София 1574, бул. 

“Шипченски проход” 69, ет. 5, стая 505.  

 

 

VІІ. ОФЕРТАТА се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът посочва обществената поръчка, за която се отнася 

офертата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

Всеки участник представя само една оферта. 

 

Пликът трябва да съдържа документите, описани в Образеца на оферта – 
Приложение № 2. 

 

Офертата е на български език, без поправки и/или изтривания. Приложени към 

офертата документи, които са на чужд език, се представят и в превод.  

 

 

Приложения: 

 

1. Методика за оценяване на офертите Приложение 1; 

2. Образец на оферта – Приложение 2; 

3. Указания за попълване на офертата – Приложение № 3; 

4. Образец на декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви “а”- “д”, ал. 

5 и по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – Приложение № 4; 

5. Проект на договор – Приложение № 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


