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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

УСЛУГИ ”АТАНАС БУРОВ” - гр. СИЛИСТРА 

– 7500 гр. Силистра, бул. „Македония” 121; 

тел./факс +359 86 821 859; e-mail: economics_ss@abv.bg 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ 

за подготовка на оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по 

реда на Глава 26 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: 

«Доставка на гориво за отопление за сезон 2018 / 2019 г. на ПГСУАУ „Атанас Буров” – 

Силистра» 
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          Уважаеми дами и господа, 

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги «Атанас Буров», гр. 

Силистра, на основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 20, ал. 3 , 

т. 2 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с реда и условията на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), открива възлагането на обществена 

поръчка, чрез „събиране на оферти с обява” с предмет „Доставка на гориво за отопление за сезон 

2018 / 2019 г. на ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра”. 

Кратка информация за обществената поръчка е публикувана на портала на АОП (Агенция по 

обществени поръчки). 

Всички заинтересовани лица, могат да подават оферти за участие в обществената поръчка  най - късно 

до часа и датата, посочени в Обявата за обществената поръчка. 

I. Изисквания за участие в обществената поръчка: 

1.Общи изисквания: 

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. 

 

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. 

2.Изисквания към личното състояние на участниците: 

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато: 

 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 - 353е от Наказателния кодекс; 

 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

  е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Основанията се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 

5 от ППЗОП.  

 

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато: 
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 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

  е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

в; не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Отстранява се от участие в обществена поръчка и участник - обединение от физически и/или 

юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 

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

 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, горепосочените основания се отнасят за 

лицата, които могат да представляват участника самостоятелно (чл. 96, ал. 6 от ППЗОП). 

 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените 

изисквания се прилагат и по отношение на тях. 

 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомяват възложителя 

за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, в 3-дневен срок от 

настъпването им. 

 

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка: 

 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника. 

 

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата 

в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се 

предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

II. Финансова рамка на обществената поръчка и начин на плащане: 

Обществената поръчка се финансира с бюджетни средства на ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра”. 

Максимално допустимият финансов ресурс за изпълнение на поръчката е до 44 000,00 лв. 

/четиридесет и четири хиляди лева/ без ДДС или до 52 800,00 лв. (петдесет и две хиляди и 

осемстотин лева) с ДДС. 

Начинът на плащане е регламентиран в проекта на договор, Приложение № 2 към настоящите условия. 

III. Критерии за подбор. 

1. Годност (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. 

 

IV. Критерий за оценка на офертите:  
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Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на критерий „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, 

ал. 2, т.1 от ЗОП 

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

изпълнение за 1 000 (хиляда) литра гориво. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, 

като на първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена за изпълнение. 

В случай, че предложените цени на две или повече оферти са еднакви комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

V.Указания за изготвяне на офертата. 

Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящите условия 

за обществената поръчка. Отговорността за правилното им разучаване се носи единствено от тях. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

възложителя и представените образци. 

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

Офертата се изготвя на хартиен носител на български език. Всички приложени документи на чужд 

език следва да са придружени с превод на български език. 

При представяне на копия на изискуеми документи, същите следва да бъдат заверени с текст „Вярно с 

оригинала” - подписани от лицето, извършило заверката и подпечатани от участника.  

Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или 

лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството. 

 

Офертата следва да е валидна до 27.12.2018г. 

Достъп до документацията за обществената поръчка: 

Възложителя предоставя на официалната интернет страница на община Силистра – „Профил на 

купувача”, неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията 

за обществената поръчка от датата на публикуване на обявата в Регистъра на обществените поръчки. 

В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и 

разяснения по документацията за участие.  

Съгласно чл. 42, ал. 7 от ЗОП с публикуването на документите на профила на купувача се приема, че 

заинтересованите лица и участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен в 

случаите, когато участника се счита за уведомен от момента на получаване на съобщението. 

Искане и предоставяне на разяснения по условията на обществената поръчка:  

При писмено искане направено до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

Възложителят най – късно на следващия работен ден ще публикува в профила на купувача писмени 

разяснения по условията на обществената поръчка. 

Разясненията се предоставят чрез публикуване на Профила на купувача. 

Съдържание на офертата. 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата - по Образец № 1;  

2. Административни данни за участника – по Образец № 2; 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 

4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е 

приложимо)  - заверено от участника копие. 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – по Образец № 3; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП – по Образец № 4; 

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – съдържащо. 

7.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника; 

7.2. Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 5;  
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7.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по 

Образец № 6 (ако е приложимо); 

8. 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) - по Образец № 7; 

9. Валиден Документ/Лиценз, удостоверяващ че участника има право да изпълнява възлаганата дейност 

в Република България. 

10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 8. 

 

В предлаганата цена за изпълнение следва да бъдат включени всички необходими и присъщи разходи 

за точното, пълно, качествено и срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката във вид и 

обем съответстващ на изискванията на възложителя. 

Предложените цена, следва е с не повече от два знака след десетичната запетая. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията 

на направеното ценово предложение! 

 

VI. Условия и ред за подаване на оферта за участие в обществената поръчка: 

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания, се представя на български език 

в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощено от него лице – лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Силистра 

7500, бул. „Македония” № 121; ет.2,ст.204, всеки работен ден от 08:00 - 12:00 ч. и от 13:00 - 17:00 ч., 

най - късно до 17:00 часа на 27.09.2018 г.  

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. 

  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя в срок до 

датата и часа, посочени в Обявата на поръчката. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за 

представяне, различен от посочения.  

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли 

офертата си.  

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 

представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

Приемане/връщане на оферти. 

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на 

постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.  

Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатени или са с 

нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно.  

VII. Дата, час и място на отваряне на офертите: 

Отварянето на офертите ще се проведе на 28.09.2018г. от 11:00 ч. в ст.306 (Заседателна зала) на 

административната сграда на ПГСУАУ «Атанас Буров», гр. Силистра. 
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Заседанието е публично и на него могат да присъстват представители на участниците. 

Разглеждане и оценка на получените за участие оферти в обществената поръчка: 

Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените 

оферти.  

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При 

извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се 

изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

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

VIII. Приложения и образци: 

1.Техническа спецификация – Приложение № 1; 

2. Проект на договор – Приложение № 2; 

3. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата - Образец № 1; 

4. Административни данни за участника – Образец № 2; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – по Образец № 3; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП – по Образец № 4; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – по Образец № 5. 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по 

Образец № 6; 

9. 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) - по Образец № 7; 

10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 8. 

 

 

 


