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Изх. № АСД-16-2/20.08.2014 г. 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка с обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива, стоки и услуги чрез 

система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на 
автомобилния парк на Областна администрация - Пловдив ", същата под № 00799-2014-0001, в 
регистъра на обществените поръки и по повод постъпило запитване, на основание чл. 29, ал. 1 
от ЗОП, правим следното уточнение: 

 
Поставен е следният въпрос: 

  
„В Техническата спецификация и в чл. 3.1. на проектодоговора, представляващи 

неразделна част от документацията за участие в процедурата, е посочено, че предложените в 
Ценовото предложение цени остават непроменени за целия на срок на договора. В Ценовото 
предложение  съответно не се посочва предлагана търговска отстъпка от Изпълнителя, а само 
цена. 

Цената на горивата се променя се променя в зависимост от цените на петролните 
продукти на българския пазар в резултат на съществуващата конюнктура. Поради тази причина 
в ценовото предложение може да бъде посочена цена, валидна към момента на подаване на 
офертата, намалена с предлаганата търговска отстъпка. Закупуването на горивата се 
осъществява на база цените, валидни към момента на извършване на транзакциите в 
търговските обекти. 

Моля, за разяснение дали не е допусната техническа грешка и съответно като постоянна 
величина за срока на договора да следва да се разглежда предлаганата търговска отстъпка?” 
 

Наш отговор:  

Цената за литър гориво, на която ще се изпълняват доставките от участника, избран за 
Изпълнител, е  цената,  посочена от него в ценовото му предложение – Образец № 9, която 
следва да бъде непроменена за целия период на действие на сключения договор за обществена 
поръчка.  

Всеки участник, може да използва различен подход за формиране на предлаганата от 
него цена за литър гориво (било като включва търговска отстъпка или не), но в ценовото 
предложение – Образец № 9 следва да се посочи “Цена в български лева без ДДС”, която цена 
ще бъде валидна за целя срок на договора. 
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Съгласно методиката за оценка - Образец № 15, като критерий за оценка (параметър 
„С”) е предвидена „най-ниска обща цена за горива”, а не търговка отстъпка. 

Предвид горното не е допусната техническа грешка. 

 

С уважение,  

 

РОЗАЛИН ПЕТКОВ /П/ 

Областен управител  на област Пловдив 

 

 


