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BG-Силистра:  

Решение за откриване на процедура 

 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 

77. Горива и биоенергийни технологии. 

 

Решение номер 567 от дата 12.08.2019 г.  

 

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес  

Национален идентификационен No (ЕИК): 000558998 

BG325, Професионална гимназия по стопанско управление администрация и услуги 

ПГСУАУ Атанас Буров, бул.Македония №121, За: Даринка Йорданова, България 7500, 

Силистра, Тел.: 086 821859, E-mail: economics_ss@abv.bg, Факс: 086 821891 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://pgsuau-burov.com. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgsuau-burov.com/profil-na-kupuvacha/ 

............. 

I.2) Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3) Основна дейност 

Образование 
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ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 

НЕ 

ІI.1) Вид на процедурата 

Договаряне без предварително обявление 

 

IІI: Правно основание 

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

 

IV: Поръчка 

IV.1) Наименование 

Доставка на гориво за отопление за сезон 2019/2020г. на ПГСУАУ"Атанас Буров" - 

Силистра 

IV.2) Обект на поръчката  

Доставки 

ІV.3) Описание на предмета на поръчката 

1.Наименование на стоката: Дизел за отопление 10 ppm E5, код съгласно Общия 

терминологичен речник (CVP) 09134200. 2.Количество: до 30000 литри 3.Качество:/по 

БДС, по анализно свидетелсто, по оглед/: 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. 4.Опаковка: наливно. 5. Произход /производител/: 

Европейски съюз; 6. Година на производство /заделяне/: годината на доставка или 

предходната; 7. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС; 8.. 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; 9. 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; 10 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; 11. Срок на договора: 1 /една/ година 

от датата на неговото сключване; В случай, че в горецитирания срок сградата на 

училището се газифицира и отпадне необходимостта от доставка на гориво, договорът 

се прекратява с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя, 

като в този случай страните не си дължат неустойка за неизпълнение на договора. 12. 

Място на предаване - Франкировка: франко обекта – сградата на ПГСУАУ „Атанас 

Буров” – Силистра, бул. „Македония” № 121; 13. 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; 14. Документация на стоката: Декларация за съответствие на 

качеството на течните горива, Приемо-предавателен протокол подписан от 

представител на Възложителя и представител на Изпълнителя. 15. Начин на 

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

мерене на автоцистерните за всяка доставка; 

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 

околната среда 

НЕ 

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 

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

средства от ервопейските фондове и програми 

НЕ 

IV.6) Разделяне на обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции 

Предметът на поръчката не предполага разделянето и на обособени позиции. 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 56550 BGN 

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури 

НЕ 

 

V: Мотиви 



V.1) Мотиви за избора на процедура 

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки 

чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предметът на 

поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, 

одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В 

този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на 

отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата 

осигурява на членовете си и техните клиенти равни условия за участие в търговията и 

режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на 

целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. 

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без 

предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 

договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне 

Възложителят ползва изключението посочено в чл. 64, ал. 1, предл. второ от ППЗОП и 

в настоящото решение за откриване на процедурата няма да посочва лица, които ще 

бъдат поканени за участие в договарянето. Възложителят ползва и изключението 

посочено в чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, а 

именно да одобрява покана за участие и да я изпраща на лицата по ал. 3 от същия. 

Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП,в случаите по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, договорът се 

сключва по правилата на съответната борса. 

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или конкурс за проект, която е  
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

 

VI: Одобрявам 

 

VII: Допълнителна информация 

VII.1) Допълнителна информация 

На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП, договорът за обществената поръчка ще бъде 

сключен след влизане в сила на настоящото Решението за откриване на процедурата. 

При подписване на борсовия договор Продавачът представя на Купувача: Документите 

по чл.67, ал.6 от ЗОП за удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по 

чл.58, ал. 1 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП; 

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

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС); Удостоверение за данъчна регистрация и БУЛСТАТ; Копие 

от документ удостоверяващ, че Продавачът има сключен договор или разрешение за 

продажба на горива. 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване  



Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VII.3) Подаване на жалби 

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби 

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 

12.08.2019 г.  

 

VIII: Възложител 

VIII.1) Трите имена 

Даринка Тодорова Йорданова 

VIII.2) Длъжност 

Директор 
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