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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: 4 от 20.09.2018 г. 

  

 
Възложител: [Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги 

/ПГСУАУ/ „Атанас Буров“] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [1905 ] 

Адрес: [бул. Македония № 121] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Денка Димитрова Михайлова] 

Телефон: [086 821 859] 

E-mail: [economics_ss@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 
Предмет на поръчката: [Доставка на гориво за отопление за сезон 2018 / 2019 г. на 

ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра] 

  

Кратко описание: [Дизел за отопление 10 ppm Е5.; Качество: съгласно  БДС, сертификати за 

качество, заводски нормали, лабораторни свидетелства и др. Горивото да отговаря на 

изискванията на „Наредбата за изисквания за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол”, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. /ДВ бр. 66 от 2003 г./, изменена 

и допълнена с ПМС № 192 от 16.08.2005 г. /ДВ бр. 69 от 2005 г./, наричана по-долу 

Наредбата;Количество: до 25 000  л.  /двадесет и пет хиляди литра/; Опаковка: наливно; 

Произход /производител/:  Европейски съюз; Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС. 

Норма на товарене и други транспортни условия: Съгласно капацитета на вместимост на  обекта 

и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача с автоцистерни за 

доставка и развоз. Транспортните средства, с които се извършват доставките да отговарят на 

условията за превоз на такива товари и да бъдат оборудвани с измервателни уреди, одобрени и 

контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология /ДАСМ/, доказано с 

документ. 
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Заявка за доставка: Доставките се извършват, чрез периодични писмени заявки (факс или e-mail) 

от Възложителя, направена чрез координатора по съответния договор, съдържащи количество на 

горивото, което по всяка конкретна заявка, не може да бъде по-малко от 1000 (хиляда) литра. 

Срок на доставка: Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки, 

съобразно нуждите на Доверителя, по писмени заявки, но не по-късно от 3 /три/ календарни дни 

от получаване на заявката. 

Начин на установяване на количеството /измерване, броене, друго/: измерване чрез уредите за 

мерене на автоцистерните за всяка доставка. 

Акт, удостоверяващ предаването на стоката /приемо-предавателен протокол, фактура, складова 

бележка, превозен документ и други/: Приемо-предавателен протокол подписан от представител 

на Възложителя и представител на Изпълнителя и  фактура, и Декларация за съответствие на 

качеството на течните горива. 

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от Договора свои задължения с 

гаранция за изпълнение в размер на 1 от стойността на Договора без ДДС, Като  в цената еса 

включени и транспорт и товарно - разтоварни разходи до франко обекта. 

 

 

  

Място на извършване: [ гр. Силистра, бул. „Македония” № 121 - франко обекта – сградата на 

ПГСУАУ „Атанас Буров” ] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 44 000,00 ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и  чл. 54, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗОП.] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците следва да 

притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република 

България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на 

Общността] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 
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Технически и професионални способности: [……] 

  

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.09.2018]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.12.2018]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.09.2018] в 11:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: [административната сграда на ПГСУАУ «Атанас Буров», гр. 
Силистра на адрес: гр. Силистра, бул. Македония № 121,ст. 204, ет.2] 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [В настоящата обществена поръчка има право 

да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, 
доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то  е установено и 

отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) и поставените такива от Възложителя. 
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Свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници 

в обществената поръчка. 

В настоящата обществена поръчка не могат да участват участници, които са дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

На основание 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 /ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС/: на дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява 

пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва 

конкретното изключение. 

Офертата, се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка.Върху опаковката 

участникът посочва:наименованието на участника, вкл. участниците в обединението (когато е 

приложимо); адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес;наименованието на обществената поръчка, за която участникът подава оферта. 

Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската цена в лева без ДДС, предложена за 

изпълнение за 1 000 (хиляда) литра гориво. 

Възложителят сключва писмен договор по реда на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.] 

  

  

  

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [20.09.2018] 

 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Денка Димитрова Михайлова] 

Длъжност: [Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”] 

 


