
 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД  

ул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13 

e-mail: viksliven@viksliven.com 

 

 

                   Документация за участие 
 

 за Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на масла, греси и антифриз за нуждите на 

„ВиК- Сливен” ООД, гр. Сливен” 

 

I. Описание на поръчката: 

 

Кандидатите за изпълнение на поръчката следва да предложат масла, греси и антифриз 

посочени както следва: 

 

Масла: 

1. М10Д 

2. М16Д 

3. MXL 

4. 5W30 

5. 10W40 

6. 15W40 

7. R90 

8. ATF 

9. Спирачно масло-Дот-4 

 

Греси: 

1. Литол 3 

2. Графитна смазка К-2Г 

 

Антифриз: 

1. Концентрат- син 

2. Концентрат- червен 

 

Доставките ще се осъществяват по предварителни заявки от Възложителя. 

Съгласно посочените по-горе масла, греси и антифриз Доставчика се задължава да 

предостави на Възложителя всички необходими документи, удостоверяващи качеството 

на стоките, съпътстващи всяка периодична доставка. 

Предлаганата цена да е франко площадката на Централен склад- гр. Сливен в лева, без 

ДДС. 

Допускат се за участие в процедурата производители, преки вносители, оторизирани 

дистрибутори на производителя, както и фирми притежаващи договор за дистрибуция 

и продажба на масла, греси и антифриз, със срок не по-кратък от срока на действие на 

договора за изпълнение на  поръчката. 
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Срока за изпълнение на поръчката е две години, считано от датата на подписване на 

договора. 

Да се представи Сертификат ISO 9001:2008 или негов еквивалент с област на 

приложение отговарящ на предмета на поръчката. 

Доставките на масла, греси и антифриз ще се извършват по периодични заявки на 

Възложителя при възникнали потребности от продукта и в зависимост от финансовите 

му възможности. В заявката се упоменава точното количество от което Възложителя 

има нужда. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител 

на Изпълнителя, по пощата – чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по 

факс. Доставките да се осъществяват с транспорт на Възложителя в рамките на 1 (един) 

календарен ден след връчена заявка. Всяка конкретна доставка да бъде придружена със 

сертификат за произход и/или качество. 

Срокът на действие на договора е 2 (две) години, считано от датата на подписването му. 

Плащането ще се извършва по банков път в лева след издаване на фактура със срок на 

отложено плащане до 60 (шестдесет) дни. 

Всеки кандидат за Изпълнител може да подава само 1 (една) оферта. 

Предлаганата оферта да бъде пълна и да включва всичките 13 (тринадесет) 

горепосочени продукта. Непълни оферти ще бъдат декласирани. 

Да се представи заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие 

от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец, заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

Когато участникът е обединение се представя документ подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и 

разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. 

При сключване на договор определеният за Изпълнител участник представя 

документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, 

ал.5. 

Маслата, гресите и антифриза да отговарят на изискванията на българските и 

международни стандарти за качество и еквиваленти. 

 

Доставчика да представи: 

- Декларация за съответствие въз основа на издаден сертификат или да се приложи 

документ, че фирмата е в процес на сертифициране. 

- Сертификат за произход 

- Сертификат за качество 

 

                    II. Критерий за оценка – най-ниска предложена цена в лева, без ДДС, като 

сума от единичните цени на посочените 13 ( тринадесет) продукта. 

 

Срока за валидност на подадените оферти да бъде 60 (шестдесет ) дни, считано от датата 

на получаването им. 
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                 III. Изискуеми образци за попълване: 

 

1. Декларация по чл.47, ал.1, т.1  от ЗОП- образец №1 

2. Декларация по чл.47,ал.5 от ЗОП- образец №2 

 

Моля,  офертата да бъде представена в непрозрачен запечатан плик в деловодството на 

дружеството - Административна сграда бул.”Шести септември” №27, гр. Сливен, ет.2, 

стая №22. 


