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„Доставка на твърди горива за отопление / дърва и пелети / за нуждите на Общинска 
администрация-Годеч и ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч  за отоплителен сезон  2015г./2016г. ” 
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7.4. Ценово предложение - Приложение №4; 
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Пълно описание 
на предмета на поръчката и правно основание за възлагане, технически спецификации, 
изисквания и указания към участниците 
 
І. Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане. 
1. Предмет на поръчката: „Доставка на твърди горива за отопление /дърва и пелети / за 
нуждите на Общинска администрация-Годеч и ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч  за отоплителен 
сезон  2015г./2016г. ” 
 
2. Място и срок за изпълнение на поръчката. 
 2.1.Място на изпълнение на поръчката:  
Складовете на обектите намиращи се на територията на град  Годеч, както следва:  
Общинска администрация-Годеч и  ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч  

2.2. Срок за изпълнение на поръчката –отоплителен сезон  2015г. / 2016г. до 30 
април на 2016г. 
 
3.Обособени позициии: ДА  
3.1. обособена позиция №1- Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна 
дървесна маса за нуждите на Общинска администрация-Годеч; 
3.2. обособена позиция №2 – Доставка на дърва за нуждите на Общинска администрация-
Годеч; 
3.3. обособена позиция №3 - Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна 
дървесна маса за нуждите на ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч ; 
 
4. Прогнозни количества и стойност. 
 4.1. Прогнозни количества - Необходимите количества гориво са около 100 тона 
пелети и около 15 куб.м.  дърва за огрев.  
Възложителят не се ангажира да заяви количествата в пълен обем. Посочените количества са 
прогнозни. 
4.1.1 Прогнозни количества за обособена позиция №1 - Доставка на пелети от 100% 
иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите на Общинска администрация-Годеч 
е около 50 /петдесет/  тона; 
4.1.2. Прогнозни количества за обособена позиция №2- Доставка на дърва за нуждите на 
Общинска администрация-Годеч е около 15 /петнадесет/ куб. м.; 
4.1.3. Прогнозни количества за обособена позиция №3- Доставка на пелети от 100% 
иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите на ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч е 
около 50 /петдесет/ тона; 

4.2. Прогнозна стойност на поръчката –  до 36125 лева без вкл.ДДС разпределена 
по позиции както следва: 

4.2.1 Прогнозни стойност за обособена позиция №1- Доставка на пелети от 100% иглолистна 
или широколистна дървесна маса за нуждите на Общинска администрация-Годеч е  до 17 500 
лева без вкл. ДДС; 
4.2.2. Прогнозни стойност за обособена позиция №2- Доставка на дърва за нуждите на 
Общинска администрация-Годеч  е до 1125 лева без вкл.ДДС; 

4.2.3. Прогнозни стойност за обособена позиция №3- Доставка на пелети от 100% иглолистна 
или широколистна дървесна маса за нуждите на ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч е до 17500 
лева без вкл.ДДС; 



5. Правно основание за възлагане на поръчката. 
Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и при 
спазване на условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП – Възлагане на обществени поръчки 
чрез публична покана. 
 
ІІ. Технически спецификации 
1. Наименование на продуктите, предмет на доставката:   

 пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса. 

- Качество: Предлаганите от участника пелети да отговарят на изискванията на въведения 
стандарт на ЕС за дървесни пелети ( EN 14961-2) и сертификат за качество „ENplus” – клас А1 
или еквивалентен документ, а именно:  
Параметри Измервателни 

единици 
ENplus – клас А1 

диаметър mm 6(± 1); 8(± 1); 
дължина mm 3,15≤ L≤ 40.00 
Насипна плътност kg/m2 ≥ 600 
калоричност MJ / kg ≥ 16,5 – 19,0 
влажност % ≤ 10 
пепел % ≤ 0,70 
Съдържание на сяра % ≤ 0,03 
Съдържание на азот % ≤ 0,30 
Съдържание на хлор % ≤ 0,02 

 
 Естествена дървесина без странични примеси. 
 След горене да не се образува твърда шлака. 

Доставяните количества да бъдат придружени с декларация за съответствие на качеството на 
горивото. 
- Опаковка: в полиетиленови торби от прозрачно фолио с единично тегло от 15 килограма, 
херметично запечатани, на палети по 1 тон. 
- Година на производство: 2015 г./2016 г. - годините, през които ще се извършва доставката. 
- Доставка и транспортни условия:   
Доставката на пелети ще се осъществи в зависимост от предложението на участника от 
подаване на заявка в писмен или електронен вид от Възложителя, с включени транспортни и 
товаро-разтоварни дейности до складовете на обектите.  
Срок на доставката: - до 3 дни след получена заявка /по факс, по  електронна поща или др./  
от Възложителя. 

 Дърва за огрев 
- Качество: дървата трябва да бъдат от широколистни дървесни видове /бук, дъб и т.н./, 

сухи, нарязани и нацепени; 
- Опаковка: дървата трябва да бъдат наредени на палети по 1 / един / куб.метър; 

      - Доставка и транспортни условия: Доставката на дърва ще се осъществи в зависимост 
от предложението на участника от подаване на заявка в писмен или електронен вид от 
Възложителя, с включени транспортни и товаро-разтоварни дейности до склада на обекта.  
      - Срок на доставката: - до 3 дни след получена заявка /по факс, по  електронна поща или 
др./  от Възложителя. 



 
ІІІ. Указания към участниците. 

1. Общи условия. 
 Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

За да бъде допуснат до участие в процедурата по събиране на оферти, участникът 
трябва да отговаря на обявените условия . 

Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и да бъде изготвена по 
указанията, дадени от възложителя. 

Срокът на валидност на офертата е минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано 
от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да 
удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор, ако предложеният от тях 
срок за валидност в офертата е изтекъл. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка участник: 

 за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, и ал. 5 от ЗОП;  
 който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя;  
 който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 101“в“ от ЗОП; 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП в 
7-дневен срок от настъпването им. 

Когато участник в процедурата е не персонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица Възложителят изисква Участникът да приложи нотариално заверено копие 
от Договора за учредяване на обединението, в което недвусмислено е указано обвързването на 
обединението и всяка една от страните в него с подадената оферта и условията на Договора за 
изпълнение на обществената поръчка. Договорът за учредяване на участниците в 
обединението трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1. Всички членове на 
обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 2. Всички 
членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 
договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и 
наименованието на участника - обединение. Не се допускат никакви промени в състава на 
участниците в обединението след подаването на офертата и за срока на договора. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и 
са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 
участие. 
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа. 
 
ІV. Изисквания към участниците в процедурата 

1.Общи изисквания 
1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на 
възложителя. 



1.2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни 
или да оттегли офертата си. 
1.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
2.Условия за получаване на документация за участие 
Документацията за участие и приложенията към нея, могат да бъдат намерени в електронен 
формат на интернет страницата на Община Годеч - www.godech.bg/profil-na-kupuvacha; 
 
3. Изискуеми документи към офертата:  
Участниците в процедурата следва  да представят следните документи  и информации в 
непрозрачен запечатан плик:  
3.1.Представяне на участника-  Приложение №1 ;  
3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана –Приложение № 2; 
3.3. Техническо предложение - Приложение №3; 
3.4. Ценово предложение - Приложение № 4; 
3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №5; 
3.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Приложение 
№6 ; 
3.7.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №7; 
3.8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника – 
Приложение №8. 
3.9. Други документи и информация по желание на участника; 

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея съдържа 
информация с конфиденциален характер, по отношение на технически или търговски тайни, и 
да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта към документите се прилага  
декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
 
4.Представяне на офертите  
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.  

Подаването на офертата за участие в процедурата се извършва в Деловодството на 
Общинска администрация - Годеч  на адрес : град Годеч 2240, пл.”Свобода”№1 , област 
Софийска до деня и часа посочени в публичната покана. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не 
запечатан, прозрачен или скъсан плик. 
 
V. Провеждане на процедурата  и сключване на договор за обществената поръчка  
1. Провеждане на процедурата : Офертите ще бъдат отворени в сградата на  община Годеч, 
пл. „Свобода” № 1, заседателна зала, ет. 2, съгласно датата посочена в публичната покана.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, 
в която се извършва отварянето. 



Разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Кмета на общината със 
заповед Комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите, получени в резултат на 
поканата , по  критерий за оценка на офертите –  най-ниска цена ; 

След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по 
един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения.  

Членовете на комисията могат да изискат от участниците допълнителни обяснения, 
документи или информация, касаещи годността им за изпълнение на поръчката, както и могат 
да мотивират предложение до Възложителя за прекратяване на съответната публична покана.  

При критерий за оценка на офертите "най-ниска цена" , Комисията провежда публично 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако тази 
цена се предлага в две или повече оферти. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и 
за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 
след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 
купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 
     
   2. Сключване на договор 

Участникът, определен за изпълнител ще бъде уведомен и поканен за сключване на 
договор. С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят ще 
сключи договор със срок на действие  до 30 април 2016г., като договорът влиза в сила от 
датата на подписването му. 

Преди подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да 
представи:  

 Документ, издаден от компетентен орган за удостоверяване на  липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на 
представляващите юридическо лице, едноличния търговец или физическото 
лице. 

 Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5; 
 Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице.  
 Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойност на 

договора без ДДС. 
Във връзка с провеждането на поръчката и подготовката на офертите от участниците за 

въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се прилагат Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. 


