
 



 
 
 

 
  
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
за участие в  

открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:  “Доставка на 
компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на 
МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин” 

/ съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП/  
 

1. Решение № 797/1.09.2014г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Света 
Петка” АД, гр.Видин за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;  

2. Обявление за обществена поръчка;   
3. Техническа спецификация- Приложение № 1 
4. Пълно описание на предмета на поръчката. 
5. Условия за участие и провеждане на процедурата за възлагане на  

обществена поръчка чрез открита процедура и указания за подготовка на офертата. 
6. Показатели /критерии/, относителната им тежест и методика за определяне 

на комплексната оценка на офертата; 
7. Представяне на участника- образец; 
8. Декларация за приемане условията в проекта на договор- образец; 
9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП- образец; 
10. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП ца обстоятелствата по чл.55, ал.7 и 

чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- образец; 
11. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП- образец; 
12. Декларация за оборудване, машини и технически съоръжения- образец; 
13. Списък на основните договори по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП- образец; 
14. Оферта- образец; 
15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- образец; 
16. Ценово предложение- образец; 
17. Проект на договор   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

Доставките на компресиран природен газ (КПГ) за нуждите на котелната 
инсталация на МБАЛ „Света Петка” АД трябва да се извършва през отоплителен сезон 
от 01.11.2014г. до 31.10.2015г.  

Доставките трябва да бъдат на партиди и да осигуряват непрекъснатата 24 часова 
работа на инсталацията през отоплителния сезон при максимално натоварване. 

Мощността на инсталираните в котелното котлоагрегати е 1300 kW. 

Прогнозно количество на доставките за периода на договора- 117 643 / сто и 
седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и три/нормални куб.м. компресиран 
природен газ. 

 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
  

1. Вид на процедурата – открита процедура. 
 Предмет на откритата процедура – доставка на компресиран природен газ с   

транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – 
град Видин 

 Правно и фактическо основание на процедурата - чл.16, ал.8, във връзка с чл. 
14, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки и Решение № 797/ 11.09.2014г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин. 

 Пълно описание на предмета на поръчката: доставка на компресиран природен 
газ в приблизителни количества 117 643, 00 нормални куб. м. газ/ сто и 
седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и три нормални кубични метра/  
 

2. Мотиви за избор на процедура: Прогнозната стойност на обществената поръчка 
/ 132 838,00 лв. без ДДС- сто тридесет и две хиляди осемстотин тридесет и осем 
лева/ е определена въз основа на действителната обща стойност на подобен 
договор за доставка на гориво за отопление, сключен през предходната 
финансова година и коригирана с предвидените промени в количествата и 
стойността на съответната доставка. Видно от посочения максимален 
разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, 
предмет на настоящата поръчка, приложимия ред за възлагане е този, 
регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП, съобразно която, 
когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставка е на стойност 
по- висока от 66 000 лв. без ДДС до прага, определен в чл.45в, ал.2 от ЗОП, 
Възложителят може да вземе решение за възлагане на обществена поръчка  чрез 
открита процедура при прилагане на предвидените в ЗОП опростени правила.   

 
3. Срок за изпълнение на поръчката– за един отоплителен сезон от 01.11.2014г.  

до 31.10.2015  година 
 



4. Срок за изпълнение на доставките– в срока, предложен от участника, след 
получаване на писмена заявка от Възложителя за необходимите количества. 
 

5. Място за изпълнение – Франко обекта на МБАЛ „Света Петка” АД, 
гр.Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119. Доставеното количество природен 
газ следва да отговаря по количество и качество на отразеното в доставния 
документ и съответните съпроводителни документи. 

 
6. Изисквания за качество на стоката – Доставяният компресиран природен газ 

трябва да отговаря на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, 
изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички 
други приложими изисквания на действащата нормативна база в България. 
 

7. Срок за валидност на офертата -  90 / деветдесет/ календарни дни. Срокът на 
валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения от Възложителя и 
представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на 
представените от тях оферти. Срокът започва да тече от датата, определена за 
краен срок за получаване на оферти. 
 

8. Гаранция за участие в процедурата: Гаранцията за участие в откритата 
процедура е в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лв.  Гаранцията може да бъде 
парична сума или банкова гаранция. Участникът сам избира формата на 
гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде 
банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция в 
полза на МБАЛ „Света Петка” АД със срок на валидност не по- кратък  от срока 
на валидност на офертата, считано от датата на представяне на офертата. Ако 
участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, той трябва да 
внесе сумата по следната банкова сметка на Възложителя:  

Банка: „Централна кооперативна банка” АД 
IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03 
BIC:    CECBBGSF 
 

Размер и условия на гаранция за изпълнение на договора – Гаранцията за 
изпълнение на договора е в размер на 3 / три/ % от стойността на договора, без 
ДДС. Гаранцията за изпълнение  може да се внесе по банков път или може да се 
представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената 
поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената 
гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът 
избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва да бъде 
изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на МБАЛ 
„Света Петка” АД, със срок на валидност- най- малко срока за изпълнение на 
договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, 
предмета на договора, за който се представя гаранцията. Ако участникът избере 
да внесе гаранцията за участие по банков път, той трябва да внесе сумата по 
следната банкова сметка на Възложителя: Банка: „Централна кооперативна банка” АД 
IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03 
BIC:    CECBBGSF 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 
 

9. Конкурсна документация:  



Съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила 
на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на 
обявлението. 
Достъп до настоящата документация е предоставен безплатно на официалната 
интернет страница на ММББААЛЛ  „„ССввееттаа  ППееттккаа””  ААДД  ––  ВВииддиинн  
http://www.mbal-vidin.com/ 
Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП възложителят ще предостави документацията на 
всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В 
тези случаи лицата заплащат документацията. 
В случай, че заинтересованите лица, желаят документацията да им бъде 
изпратена, нейната цена е 6.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася по банков 
път, по сметката на ММББААЛЛ  „„ССввееттаа  ППееттккаа””  ААДД  ––  ВВииддиинн в Банка: ЦКБ, IBAN: BG17 
CECB 9790 10F1 1035 00,  – сметка в лева. Документацията за участие се получава 
от ММББААЛЛ  „„ССввееттаа  ППееттккаа””  ААДД  ––  ВВииддиинн 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ №119, 
деловодство - етаж І всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу представен 
документ за платена такса. 
В случай, че достъпът до документация се заявява за получаване чрез куриер, 
необходимо е да се изпрати писмено заявление по факс: 094 606025 или е-mail 
mbal_vidin@abv.bg, в което да се посочат данни за фактура, точен адрес, на който 
да се изпрати документацията, телефон за контакти, както и да се приложи копие 
от платежно нареждане за заплатена сума на документацията за участие. 
Документацията се изпраща за сметка на участника. 
 

10. Критерий за оценка на предложенията:  
„Най ниска цена” 

        
11. Кандидатите могат да участват в процедурата само с едно предложение 

/оферта/. 
 

12. Условия за образуване на предлаганата цена и Начин на плащане – 
- Освен ако не е посочено друго в Техническото задание, Участника оферира за 

предмета на обществената поръчка на основа на „цялостна отговорност”, така, че 
общата договорена цена покрива всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по доставката 
на компресиран природен газ, включително необходимите за това специализирано 
оборудване и специализиран транспорт. 
  -Участниците в обществената поръчка следва да представят предложения, които 
напълно съответстват на търговските, договорните и техническите изисквания, посочени 
в представените документи и да оферират цена, която покрива изцяло всички търговски, 
договорни и технически задължения. 
  -Участникът в договарянето следва да даде разбивка на цената по начина и 
толкова подробно, колкото се изисква в образеца на финансовото предложение.  
  -Доставката трябва да се направи при условие DDР МБАЛ „Св. Петка” АД – град 
Видин, съгласно ИНКОТЕРМС 2000. 
  -Участникът трябва да посочи във Финансовото предложение общата цена 
предлагана от него без и с ДДС. 

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема 
предвид изписаната с думи. 
 -Предложената крайна цена е твърда и не подлежи на промяна, освен в 
случаите на чл. 43, ал. 2, т. 2 и т. 3 при условията на чл. 43, ал. 3 на Закона за 
обществените поръчки. 
  - Валута на предложенията - лева. 

 
Плащанията се извършват по банков път с платежно нареждане по банковата сметка 
на определения Изпълнител, след представяне на фактура, съставена съгласно 



изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Сроковете за плащане- до 30 / тридесет/ дни от 
представяне на фактура.  

 
13. Краен срок за представяне на офертите- до 16.00 часа на 10/10/2014 г. в 

Деловодството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин, ул.”Цар Симеон 
Велики” № 119. 

 
14. Разглеждането, оценяването и класирането на предложенията ще се 

извършва по реда на глава пета, раздел трети от ЗОП на 13/10/2014 г. от 14.00 
часа в МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119, 
ет.1–кабинет на Икономическия директор. 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 на други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.                          

 
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки 
участник, който отговаря на предварително обявените условия.  
 

Възложителят ще отстрани от участие в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка участник, който е:  
 

1. Осъден с влязла присъда, освен ако е реабилитиран, за 
- Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 
- Подкуп по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс; 
- Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
- Престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс 
- Престъпление против стопанството по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс; 

 
2. Осъден с влязла присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 136 от 

Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, 
или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.  

 
3. Обявен в несъстоятелност; 

 
4. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове;  
 

5. Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 
случай че участникът е чуждестранно лице- се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 
неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 
дейността си.  
 

6. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 



социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен.  

 
7. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки.  
 

Изискванията по т.1 и т. 7 се прилагат, както следва: 
 

a). При събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон 
b). При командитно дружество- за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 
c). При дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
d). При акционерно дружество- за овластените лица по чл.235, ал. 2 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване- за лицата по чл. 235, ал. 1 от 
Търговския закон.  
e). При командитно дружество с акции- за лицата по чл. 244, ал. 4 от 
Търговския закон.  
f). При едноличен търговец- за физическото лице- търговец.  
g). Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за 
лицата, които представляват участника.  
h). И за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 
 

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, 
при които лицата, описани от буква „а”- „ h” са свързани лица по смисъла на Закона за 
обществените поръчки / § 1, т.  23а ДР/ с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация, както и участници, които са сключили договор с лице 
по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Когато участникът предвижда и участието на подизпълнители при изпълнението 
на поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите, с изключение на 
изискванията по т. 2, 5 и 7.  

 
Когато участникът в процедурата е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица, пречките по- горе се отнасят до всеки участник в обединението.  

 
Посочените в т. 1, 3, 4 и 6 забрани важат и за подизпълнителите, ако в офертата е 
предвидено, че при изпълнението на договора ще вземат участие и подизпълнители.  
 
Участниците са длъжни да уведомят Възложителя за всички настъпили в процеса на 
провеждане на процедурата промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от 
настъпването им. 
 
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Участниците следва да бъдат производители или 
търговци и да притежават: 
 

 Удостоверение за одобрение на пътно превозно средство, превозващо 
опасни товари- копие. 

 Копие от валидно разрешение за извършване на дейността на 
пълначните станции или пунктове за газ метан. 



 Сертификат/лиценз за търговия с горива в съответствие с предмета 
на обществената поръчка- заверено копие; 

 Сертификат, издаден от Акредитирани институции или Агенции за 
управление на качеството по БДС EN  14214 AC : 2004/ БДС 17400/ 
1998, или еквивалент, издаден на името на участника, 
удостоверяващи съответствието на стоките със съответните 
спецификации или стандарти. /заверено копие/; 

 Пълномощно /Оторизация/ за продажба на горивото / природен газ/, 
съгласно Техническата спецификация, издадено на името на участника 
от производителя или негов упълномощен представител за територията 
на РБ, придружена с превод на български език, в случай че участникът 
не е производител. 

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ 
  

     При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите 
всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.  

Всеки кандидат в откритата процедура има право да представи само една оферта. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо 
или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или 
свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура.  

Офертата за участие в откритата процедура следва да бъде изготвена на български 
език. В случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице е необходимо, всички 
документи, съставляващи предложението, в това число официални и частни документи, 
да бъдат в оригинал, с официален превод на български език. С официален превод следва 
да са придружени и документите, които представят местните лица, когато са изготвени 
на език, различен от българския. 

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. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ.  

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се записват във входящия регистър.  

 
Пликът съдържа три по- малки непрозрачни и надписани плика, както следва: 
 

 Плик № 1 с надпис „ Документи за подбор”, в който се поставят следните 
документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (прилага се в началото на офертата 
преди всички други документи). 
 

2. Оферта за участие в процедурата- по образец; 
 

Документи относно търговско- правния статут на Участника:   



3. Представяне на участника, което включва: посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждане на процедурата- по образец. 
  

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- по образец; 
 

5. При участници- обединения- копие на договора за обединение, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- 
и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият.  

 
6.  Оригинал или Нотариално заверено пълномощно за представителство /когато не 

се представлява от титуляра/; 
 

7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума. 

 
Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя 
в обявлението за обществена поръчка:  

8. Списък на доставките /по образец/, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на датите, стойностите и получателите, заедно 
с доказателство за извършената доставка. Последното се предоставя под формата 
на референция, издадена от получателя.  
 

!!!Минимални изисквания: участниците да представят минимум 1 / една/ препоръка 
за добро изпълнение по договор с предмет, еднакъв или сходен на предмета на 
настоящата поръчка, необходима за доказване на признат опит в съответния сектор.  
 

9. Декларация, съдържаща списък с оборудване, машини и техничски съоръжения, с 
които разполага кандидата- по образец; 
 

10. Удостоверение за одобрение на пътно превозно средство, превозващо опасни 
товари- заверено копие. 
 

11. Копие от валидно разрешение за извършване на дейността на пълначните 
станции или пунктове за газ метан- заверено копие. 

 
12. Сертификат/лиценз за търговия с горива в съответствие с предмета на 

обществената поръчка- заверено копие; 
 

13. Сертификат, издаден от Акредитирани институции или Агенции за управление на 
качеството по БДС EN  14214 AC : 2004/ БДС 17400/ 1998, или еквивалент, 
издаден на името на участника, удостоверяващи съответствието на стоките със 
съответните спецификации или стандарти. /заверено копие/; 
 

14. Пълномощно /Оторизация/ за продажба на горивото / природен газ/, съгласно 
Техническата спецификация, издадено на името на участника от производителя 
или негов упълномощен представител за територията на РБ, придружена с превод 
на български език, в случай че участникът не е производител.  
 



15. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП. – по образец  
 

16. Декларация по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП за  участие на подизпълнителите, ако 
участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и 
дела на тяхното участие;  Когато участникът предвижда участие на 
подизпълнители, документите по т.2, се представят за всеки от тях, а 
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие- по 
образец;  

 
17. Декларация за приемане условията в проекта на договор- по образец  

 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ: 

 Документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението;  

 Документите по т. 7 и т. 8 се представят само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.  

 Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни 
обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 2 се 
представят в официален превод, а документите по т. 7 и т. 8 се представят и в 
превод.  

„Официален превод”, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП, е превод, извършен от 
преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с 
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

 
 Плик № 2 с надпис „ Предложение за изпълнение на поръчката” 
Предложението се представя по следния начин и съдържа: 

 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката/ по образец/;   
2. Декларация по чл. 33, ал. 4./ ако е приложимо/  

 
 Плик № 3 с надпис „ Предлагана цена” Ценово предложение- по образец 

 
Съдържа конкретното ценово предложение на участника. 
 
 

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА ЗА 
ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 
Критерият за оценка на финансовото предложение за изпълнение на 
поръчката (F) е най-ниската предложена добавка в лв/хм3 без ДДС към 
цената на „Булгаргаз” ЕАД за доставка на 1000 нормални кубически 
метра компресиран природен газ за целия период на Договора. Тежестта 
на критерия е 100. 

 
 Оценката на всяко финансово предложение (Fn) се изчислява по формулата: 
       

Fn = Zmin/Zn × 100, където 
 

Fn е оценката на n-тата предложена добавка в лв/хм3 без ДДС към цената на 
„Булгаргаз” ЕАД за доставка на 1000 нормални кубически метра компресиран 
природен газ за целия период на  Договора; 

 
Zmin е най-малката предложена добавка в лв/хм3 без ДДС към цената на 

„Булгаргаз” ЕАД за доставка на 1000 нормални кубически метра компресиран 
природен газ за целия период на  Договора; 



 
Zn е n-тата стойност на предложената добавка в лв/хм3 без ДДС към цената 

на „Булгаргаз” ЕАД за доставка на 1000 нормални кубически метра компресиран 
природен газ за целия период на Договора ; 

 
На първо място се класира участникът с най-висока оценка Fn. 

 


