
 

Решение за откриване на 
процедура (ЗОП) 

(927422) 

Възложител: 
Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги 

/ПГСУАУ/ "Атанас Буров" - гр. Силистра  
Получен на: 12-08-2019  

Номер на поръчката: 01905-2019-0002  

Процедура: Договаряне 

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

Описание: 

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;  
Краен срок за 

получаване на оферти 

или заявления за 

участие: 
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