
Допълнителна информация 
по 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
За обявяване на обществена поръчка 

По 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 прогнозна стойност 42 000 (четиридесет и две хиляди) 
лева без ДДС, 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. Възложителят не се 
задължава да закупи цялото количество за срока на договора. 
 
Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на 
договора за възлагане на изпълнението. 
 
 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

А) Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения;  

Б) Да са дистрибутори на съответното гориво за автомобили, доказано със съответни документи. 

В) да притежават развита мрежа от бензиностанции на територията на цялата страна, снабдени с 
апарати за базналично плащане; 

Г)  да предлагат възможност за месечно плащане на закупеното гориво; 

Д) Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.1 
Е) Да притежават сертификат ISO 9001:2008 за въведена система по качеството за търговия с горива 

(или еквивалент); 
 
 

                                                 
1 При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от 
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 
декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
Няма да бъде сключен договор с кандидат, който 

1. 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;  

4. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица със служители на ръководна 
длъжност при възложителите; 
5. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 
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ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Бензинът следва да отговаря на изискванията на стандарт EN228:2008 и Приложение 1 от 
Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния 
контрол, доказано със съответни документи. 

2. Доставка на бензин А95 чрез карти за безналично плащане с възможност за зареждане на 
гориво на територията на цялата страна. 

3. Издаването на картите за безналично плащане и ежемесечното им обслужване да се извършва 
безплатно за срока на договора за автомобилите на възложителя  

4. 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. 

 
 

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

Показатели с относителната им тежест и методика за оценка на офертите, както следва: 
 

П1.  Финансов показател (ФП) - Официално обявени цени в бензиностанциите на участника 
към датата на предаване на офертата и търговска отстъпка в % от тях – 75 %: 

 
П2. Технически показател (ТП) - 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 –  25 %. 

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

оценяване. 
 
 
 
V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Показатели при класиране на предложенията и тяхната относителна тежест в комплексната 
оценка са: 

 

1. Финансов показател (ФП) –  75 % 

2. Технически показател (ТП) – 25 %. 
 

№ Показатели  
Коефициент на 

тежест 

Максимално 
възможен брой 

точки 

1 

Финансов показател (ФП)  

ФП 1 - официално обявени цени в бензиностанциите на 
участника към датата на предаване на офертата – 0.50 

Фп 2 - търговска отстъпка в % от официално обявените 
цени в бензиностанциите на участника – 0.50 

0.75 (75%) 
 

0.50 
 

0.50 

100 

2 

Технически показател (ТП) 

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  

0.25 (25%) 

100 

 
 
Оценката на офертите по всеки показател ще се извърши по следния начин: 



 
П 1 - Финансов показател: Официално обявени цени в бензиностанциите на участника към датата на 
предаване на офертата и търговска отстъпка в % от тях  с максимален брой точки 100 и относителна 
тежест в комплексната оценка 0,75. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума от ФП 
1 и ФП 2.  

  
                                                   Ц min 

                               ФП 1 =    50  х  ----------,   
                                                   Ц n 

         
където: 
“50” – максималните точки по критерия (ФП 1); 
Ц min – е най-ниската предложена цена от участник;  
Ц n – цената, предложена от конкретния участник по критерия; 
 

 
                       отстъпката, предложена от съответния участник  

        ФП 2 =    ------------------------------------------------------------     х 50 
                       най-голямата отстъпка, предложена от участник 

 
Точките по първия показател на всеки от участниците в процедурата  се получават по следната формула: 
 

П 1 =  ФП   х   0,75, където: 
“0,75” е относителната тежест на показателя 

 
 
Технически показател: “Брой търговски обекти (бензиностанции) на участника - собствени, наети или 
франчайз, на територията на страната, даващи възможност за зареждане чрез карти за безналично 
плащане и предлагащи всички видове гориво, обект на поръчката” с максимален брой точки 100 и 
относително тегло в комплексната оценка 0,25. Максимален брой - 100 точки, получава офертата с най-
голям брой бензиностанции в страната, посочени от участника в списък, приложен към офертата. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-големия брой бензиностанции по 
следната формула: 
 
 

        брой на бензиностанции в страната на участника, посочени в списъка  
           ТП =  ---------------------------------------------------------------------------------------  х 100 

       най-големия брой търговски обекти в страната предложен от участник 
 
 
 

           П 2 =  ТП   х   0,25, където: 
           “0,25” е относителната тежест на показателя 
 
Класирането се извършва на база на комплексна оценка (КО). Комплексната оценка /КО/ на всеки 
участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  

 
КО = П 1 + П 2 
 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
 

 
VІ. КРАЕН СРОК за подаване на офертите – 17:00 часа на 11.12.2013 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 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всеки участник 
представя само една оферта. 

 
 
Пликът трябва да съдържа: 
 
1. списък на приложените документи, подписан от участника; 
2. оферта по приложения по-долу образец, в който е посочен единен идентификационен код, ако 

участникът е юридическо лице или единен граждански номер, ако участникът е физическо лице, 
и която съдържа финансовото предложение на участника и ; 

3. техническо предложение - списък на бензиностанциите на територията на страната, които 
предлагат доставка на гориво с карта за безналично плащане; 

4. валиден Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за дейностите, свързани с предмета на 
поръчката – копие, завeрeно с надпис “вярно с оригинала”, подпис на заверителя и мокър печат 
на участника; 

5. доказателства за правата на участника да бъде дистрибутор на предлаганите горива за 
територията на Република България (оторизационно писмо от производителя или официалния 
вносител или друг подходящ документ). 

6. декларация, че горивата отговарят на стандарт EN228:2008 и Приложение 1 от Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

 
Всички оригинални документи трябва да са подписани от представляващия кандидата и да носят 

мокър печат на фирмата. 
 
 
Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, без поправки и/или изтривания. 
 
 
Приложение: образец на оферта  
 
 
 
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


