
             ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg 

 

Изх. № 4778 

04.10.2016 г. 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ 

ОБИЩИНА СТОЛИЧНА, ПК 1000, ГР. СОФИЯ,  

Р-Н ТРИАДИЦА 

ПЛОЩАД „ПОЗИТАНО“ № 5 

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА „ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЛЕНИЕ“  

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ, 

 

              На основание чл. 18, ал. 7 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чл. 64 от ППЗОП и 

Решение № 4653/04.10.2016г. на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“ за откриване на процедура на договаряне без предварително 

обявление с предмет: „Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни 

ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси”, съгласно чл. 30 от Закон за запасите от нефт и нефтопродукти“, Ви отправям 

покана за участие в процедурата при следните условия: 

 

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в качеството си на 

възложител организира процедура по договаряне без обявление с предмет: „Застраховане на 

горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, съгласно чл. 30 от Закон за запасите 

от нефт и нефтопродукти“ 

2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за 

обществените поръчки. 
3. Вид на процедурата: Процедура на договаряне без предварително обявление на основание 

чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и по реда на чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП). 
4. Описание на предмета на поръчката: „Застраховане на горива, представляващи запаси за 
извънредни ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси” съгласно чл. 30 от „Закон за запасите от нефт и нефтопродукти”. Минимални 
изисквания за покритите рискове съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти запасите от горива се застраховат най-малко срещу рисковете по раздел II, 
буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, а именно: 
„Пожар и природни бедствия”: Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество в резултат на: 
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– пожар; 

– експлозия; 

– буря; 

– природни бедствия, различни от буря; 

– ядрена енергия; 

– земни свлачища. 

„Други щети на имуществото“: Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество в резултат на 

градушка или измръзване, или всякакво друго събитие, като кражба, съгласно т. 9 от 

приложение № 1 към Кодекса за застраховането. 

5. Код съгласно Общия терминологичен речник на обществените поръчки (CPV): Основен 

обект: 66510000 /застрахователни услуги/. 

6. Място на изпълнение на поръчката - Петролна база Сливен. 

7. Срок за изпълнение на поръчката – до сключване на договор по обществена поръчка с 

предмет: „Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, съгласно чл. 

30 от Закон за запасите от нефт и нефтопродукти“, открита с Решение № 1645 от 24.03.2016г. 

на Председателя на ДА ДРВВЗ, но не по-дълъг от 1 година от датата на сключване на договор 

по настоящата процедура на договаряне без предварително обявление.  
7. Критерий за възлагане на поръчката - „най-ниска цена“, съобразно най-ниско 
„предложено тарифно число“. 

8. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 627 000 лв. (шестстотин двадесет и седем 
хиляди лева) без ДДС, с включен данък върху застрахователната премия – 2 % (ДЗП), като 
точната стойност се формира в продължение на срока на изпълнение на договора, съобразно 
нуждите на възложителя. 

9. Гаранция за изпълнение: 

1. Размер: 5 % (пет процента) от стойността на договора, в размер на 31 350 лв. 

2. Условия - представя се от изпълнителя в деня на сключване на договора за възлагане 

на обществената поръчка. Гаранцията следва да бъде представена в една от следните форми: 

парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам 

формата на гаранцията за изпълнение. 

Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на ДА ДРВВЗ, както следва: 

 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03; 

BIC: BNBG BGSD; 

При Банка: БНБ – ЦУ 

 

Забалежка: Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са 

определени в проекта на договор. 

 

Б.  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, когато: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 

чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т.1.1, в друга държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
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1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 

305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка. 

2. Изискването по т.1.3 не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни държавни 

или обществени интереси или размерът на неплатените дължими данъци или социално-

осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

3. Основанията по т.1.1, т.1.2, т. 1.7 и т.1.11 се отнасят за лицата, които представляват 

участника и членовете на управителни и надзорни органи на участника, както следва: 

а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

закон; 

г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

з) в случаите по б. „а“ - „ж“ - и прокуристите, когато има такива. Когато лицето има повече от 

един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България. 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени. 

4. Основанията по т. 1.1, т.1.2, т.1.7 и т.1.11 се отнасят и за други лица със статут, който им 
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позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, 

валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

5. Когато за участник е налице някое от основанията по т. 1.1 - т.1.11 и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се 

описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

6. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, 

и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум - участник в настоящата процедура, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см 

на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. 

При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 6. се удостоверява с декларация, 

съгласно приложения образец (Приложение № 5) към настоящата покана. Декларация се 

подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата. Достатъчно е 

подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

съответния участник/ подизпълнител/член на обединение. 

7. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, за когото са налице ограниченията по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 7. се удостоверява с декларация, 

съгласно приложения образец (Приложение № 6) към настоящата покана. Декларация се 

подава от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата. Достатъчно е 

подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

съответния участник/ подизпълнител/член на обединение. 

Забележка: 

1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, посочени в раздел Б, 

т. 1 от настоящата покана чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). 

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да: 

- изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП; 

- представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

3. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за 

изпълнител, който не представи някой от документите по предходната точка 

В. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - участникът, следва да притежава опит в 

осъществяването на застрахователните услуги - предмет на обществената поръчка, да 

притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, 

издаден от Комисията за финансов надзор, съгласно разпоредбите на Кодекса за 

застраховането.  
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Г. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА: 

 

1. Участникът следва да притежава разрешение (лиценз) за извършване на 

застрахователна дейност по застраховките, описани в т.8 и т.9 на раздел II, приложение № 1 

към Кодекса на застраховането, издадено от Комисията за финансов надзор.  

 

2. Наличие на минимум 5 бр. услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката за 

застраховки „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имуществото“, изпълнени през 

последните 3 (три) години, от които поне една с лимит не по-малък от лимита на отговорност, 

съобразно вида и стойността на имуществото, подлежащо на застраховане в настоящаjd 

процедура, включително стойностите, датите и получателите, придружена от удостоверения за 

добро изпълнение; 

 

3. Участникът следва да представи информация за договорите с потенциалните 

подписвачи и/или презастрахователи, при които ще се пласира риска по застраховките, 

предмет на поръчката, съгласно презастрахователната програма на участника към датата на 

подаване на офертата. Минимално изискване е потенциалните подписвачи и/или 

презастрахователи да имат кредитни рейтинги от една от четирите международно признати 

агенции за кредитен рейтинг, както следва: 

 

„Стандарт енд Пуърс” 

Standard &Poor’s 

www. standardandpoors.com 

 

Рейтинг минимум „А-” 

 

 „Мудис Инвесторс Сървис” 

Moody’s Investors Service 

www.moodys.com 

 

Рейтинг минимум „А 3” 

 

„АМ Бест” A. M. Best Company 

www.ambest.com 

Рейтинг минимум „А -” 

 

 „Фитч Рейтингс” Fitch Ratings 

www.fitchratings.com 

Рейтинг минимум „А -” 

 

 

или еквивалентни на тях рейтинги от други международно признати агенции за кредитен 

рейтинг, съобразно изискванията на действащите нормативни актове на Европейската комисия, 

в това число (ЕО) № 1060 от 16.09.2009г. на Европейската комисия относно агенциите за 

кредитен рейтинг и Регламент (ЕС) № 513 на Европейската комисия за изменение на Регламент 

(ЕО) № 1060 от 16.09.2009г. относно агенциите за кредитен рейтинг, както и Делегиран 

регламент (ЕС) № 447/2012 на комисията от 21 март 2012г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 

1060/2009г. 

 Степента на кредитен рейтинг се доказва с приложено извлечение от актуална интернет 

страница или друга публикация на кредитната агенция.  

Приложеното извлечение следва да бъде с дата, непосредствено предхождаща датата на 

подаване на офертата. 

 

 

Други условия: 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
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* Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен еквивалент на изискващите 

се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, 

в която е установен. 

* При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване. 

*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет, и за тях да не са налице основания за отстраняване.  

*Участници, които нямат всички изискуеми сертификати и документи не се допускат до по-

нататъшно разглеждане на предложенията. 

 

Забележка: Деклариране липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор.  

 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за 

подбор чрез представяне на попълнен, подписан и подпечатан Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП). Същият е достъпен в електронен вариант на профила на 

купувача на адрес: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-

goriva,-predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/ 

Единният европейски документ за обществени поръчки съдържа следните части: 

Част I. Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и за 

възлагащия орган или за възложителя 

Част II Информация за икономическия оператор 

Част III Критерии за изключване 

Част IV Критерии за подбор 

Част V Намаляване броя на квалифицираните кандидати 

Част VI Заключителни положения 

Отделните части на ЕЕДОП се попълват от участника в обществената поръчка при 

спазване на следните указания: 

- в ЕЕДОП се предоставя информацията, изискана от възложителя, и се посочват данни 

относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 

поръчка и не ползва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за 

подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. 

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

капацитета на едно или повече трети лица по отношение на критериите за подбор, представя 

попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. 

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един 

или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от 

подизпълнителите. 

- когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически 

лица, ЕЕДОП са представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението. 
 
Д. Минимални изисквания за покрити рискове:  
 

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти запасите от горива 
се застраховат най-малко срещу рисковете по раздел II, буква А, т. 8 и 9 от приложение № 1 
към Кодекса за застраховането, а именно: 
„Пожар и природни бедствия”: Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество в резултат на: 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-goriva,-predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-goriva,-predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/
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– пожар; 

– експлозия; 

– буря; 

– природни бедствия, различни от буря; 

– ядрена енергия; 

– земни свлачища. 

 

„Други щети на имуществото“: Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество в резултат на 

градушка или измръзване, или всякакво друго събитие, като кражба, съгласно т. 9 от 

приложение № 1 към Кодекса за застраховането. 

 

Е. Условия за изпълнение на поръчката: 

 
1. Горивата, собственост на Агенцията, се застраховат за стойността им в лева без ДДС, на 
която те са закупени и заприходени от Възложителя. 
2. Видовете горива, тяхното количество, стойността, на която са придобити, резервоарите в 
които се съхраняват, тяхното местоположение и специфика са подробно описани в Техническа 
спецификация - Приложение № 2 от настоящата ПОКАНА, като списъкът не е изчерпателен. 
3. В рамките на действие на договора, за изпълнение на поръчката Застрахователят издава 3-
месечни застрахователни полици, на база актуализирани списъци на горивата, подлежащи на 
застраховане. 
4. Застраховат се и новопридобитите горива по време на действието договора, при спазване на 
договорените условия и при прилагане на пропорционалната тарифа на застрахователя и при 
същото тарифно число. 
5. Изменение на договора се допуска в нормативно определените случаи, съгласно чл. 116, ал. 
1 от ЗОП. 
6. Не се допуска изискване за самоучастие на застрахования. 
7. Договорът за застраховка на запасите (полицата), освен определеното по Кодекса на 
застраховането съдържание, задължително съдържа вида и количеството на застрахования 
запас. Началото на периода на застрахователно покритие не може да е по-късно от датата на 
влагане на запасите в складове, предоставени за управление на агенцията, съответно краят на 
покритието не може да е по-рано от сроковете за съхраняване на агенцията. 
8. При промяна на собствеността на застрахованото гориво в срока на издадената 
застрахователна полица, Възложителят уведомява Изпълнителя за прекратяване на действието 
й, или нейното намаляване, като в този случай Възложителя заплаща само застраховка за 
периода, в който горивото е било негова собственост. 
9. Срокът на изплащане на застрахователното обезщетение да е не повече от 15 дни считано от 
датата на представяне на всички необходими документи, доказващи размера на щетата. 

 

Ж. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ С 

ОФЕРТАТА:  

I.  Съдържание на офертата 

1. Опис на представените документи съгласно Приложение № 8 към документацията. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие 

с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки 

от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за 

всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – Образец № 1; 

Участникът може да попълни документа, като го изтегли електронно от следния електронен 

адрес:http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-

goriva,-predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/ 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, съгласно приложения образец (Приложение № 5) 

към документацията. 

5.Декларация за липса на конфликт на интереси, съгласно приложения образец (Приложение № 

6) към настоящата документация. 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-goriva,-predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-goriva,-predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/
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6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, съгласно приложения образец 

(Приложение № 7) към документацията. Декларацията не е задължителна част от офертата, 

като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това; 

7. Информация/декларация (в свободен текст) за потенциалните подписвачи и/или 

презастрахователни, при които ще се пласира риска по застраховките, предмет на поръчката, 

съгласно презастрахователната програма на участника към датата на подаване на офертите, с 

приложено извлечение от актуалната интернет страница или друга публикация на кредитната 

агенция, доказващо степента на техния кредитен рейтинг. 

8. „Техническо предложение“, което следва да бъде изготвено и с попълнени всички 

изискуеми данни и реквизити съгласно приложения  образец (Приложение № 3). 

9.Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ 

ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката, което следва да бъде 

изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец 

(Приложение № 4) към настоящата покана. 

II. Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата: 

1. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата покана и да бъде 

оформена по приложените към нея образци (приложения). 

2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в 

процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по 

подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване 

на процедурата. 

3. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 

4. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. 

5. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод 

на български език. 

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“ и подписа 

на лицето/та, представляващо/и участника. 

7. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално 

заверено пълномощно. 

8. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен 

от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, 

надписана, както следва: „гр. София, ПК 1000, ул. „Московска” № 3, в ЦУ на ДА ДРВВЗ, 

Оферта за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Застраховане на горива, представляващи запаси за 

извънредни ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, съгласно чл. 30 от Закон за запасите от нефт и 

нефтопродукти“. 

9. Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен 

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

10. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 

се издава документ. 

11. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана опаковка или 

в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на 

възложителя. 

12. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 

за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури подаването на 

офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за 

сметка на участника. 
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13. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

З. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА – ще бъде определен след получаване на 

положително становище на АОП, във връзка с извършен контрол за  законосъобразност при  

процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 233 от ЗОП, за което 

допълнително ще бъдете писмено уведомени. 

Забалежка:  
Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни от 

датата, определена като краен срок за получаването й.  

 

И. МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Офертите се подават от 9.00 часа до 17.30 

часа, всеки работен ден в деловодството (до изтичане на срока по предходната буква З) на ДА 

ДРВВЗ, гр. София, ПК 1000, ул. „Московска” № 3 или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка, като върху опаковката се посочва името на участника, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес,  лице за контакт и предмета на 

обществената поръчка. 

 

Й. ДАТА И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ: ще бъдат определени след 

получаване на положително становище на АОП, във връзка с извършен контрол за  

законосъобразност при  процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 

233 от ЗОП, за което допълнително ще бъдете писмено уведомени. 

Забалежка: Сключването на договор за възлагане на поръчката е възможно след получаване 

на положително становище на АОП, във връзка с извършен контрол за  законосъобразност и 

влизане в сила на решението за откриване на настоящата процедура. 

 

 К. Решението за откриване на процедурата, поканата за участие и образците на документи и 

приложения са публикувани на Профила на купувача на ДА ДРВВЗ на адрес: 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/zastraxovane-na-goriva,-

predstavlyavashhi-zapasi-za-izvnredni-situaczii,-sobstvenost-na-da/, като същите са безплатни и могат да 

бъдат изтеглени свободно и без ограничения от всяко заинтересовано лице. 

Приложения: 

1 . Стандартен образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

Образец № 1 

          2.    Приложение № 2 – Техническа спецификация; 

          3.    Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение; 

4.     Приложение № 4 - Образец на Ценово предложение; 

5.     Приложение № 5 - Образец на Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици; 

6.     Приложение № 6 - Образец на Декларация за конфликт на интереси; 

7.   Приложение № 7 - Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от         

Закона за обществените поръчки; 

8.     Опис на представените документи – Приложение № 8 

9.     Приложение № 9 - Проект на договор. 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ 
 

Председател на Държавна агенция 
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