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РАЗДЕЛ I. ОБЩА ЧАСТ: 

 

1. Възложител. 

Възложител на настоящата обществена поръчка, по смисъла на чл.5, ал.2, т. 14 от ЗОП, е 

Директора на ПГСС,, Васил Левски“-  Росица Тоскова Генова 

Адрес на ПГСС „Васил Левски“: гр. Първомай, п.к. 4270, ул. „Батя Миладинови-север“ 

 №53 а 

Тел. 0336/62912, 0336/62913 

E-mail: pgss_parvomai@,abv.bg 

Интернет адрес: http://pgss-vlevski.com 

Профил на копувача: http://pgss-vlevski.com 

2. Обект, предмет и описание на обществената поръчка. 

2.1. Обект на обществената поръчка е „доставка“ по смисъла на чл.З, ал. I, т.2 от ЗОП. 

2.2. Предмет на обществената поръчка е „ Доставката на дизелово гориво за нуждите 

на ПГСС,,Васил Левски“гр.Първомай“. 

2.3. Описание на предмета: 

Доставката на дизелово гориво – до 30000 /тридесет хиляди/ литра 

Изпълнителят следва периодично, чрез извършени поръчки съобразно нуждите на 

Възложителя да доставя заявените количества гориво, предмет на настоящата обществена 

поръчка. 

Посоченото количество гориво е прогнозно и не поражда задължение за Възложителя да 

го поръчва в пълен размер.  

Цена, финансиране и схема на плащане на поръчката. 

2.4. Общата прогнозна стойност на настоящата прогнозна поръчка е в размер на  

55 000.00 лева (петдесет и пет хиляди лева) без ДДС. 

2.5. Цената при всяка конкрентна доставка се определя на база цената на „Лукойл 

Нефтохимик Бургас“ АД / Площадка Лукойл Нефтохимик/ без ДДС към датата на 

приемане на доставката намалена с отстъпката за доставка, без ДДС не по- ниска от 

3% /три процента/ за 1000 литра дизелово гориво. Размерът на отстъпката се запазва 

еднакъв през целия срок на договора. Цената включва и всички разходи за доставка. 

Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за 

периодично изменение на цените. 

Точния размер на отстъпката се оферира от участника в ценовото предложение в 

проценти с точност до втория знак след десетичната запетая. 

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката 

в описания и обхват в техническата спецификация. 

2.6. Финансиране: 

Настоящата обществена поръчка ще се финансира от бюджета на ПГСС,, Васил 

Левски“. 

2.7. Плащане: 

Плащането се извършва въз основата на издадена фактура за доставените количества и 

полученото потвърждение от МФ за липса на задължения от страна на Изпълнителя и 

разрешение за извършване на плащането, в изпълнение на РМС№ 592/21.08.2018 г. 

Начин на плащане: По банков път, след представяне на надлежно оформен комплект 

документи от страна на Изпълнителя: данъчна фактура в оригинал; екземпляр на 

двустранно подписан приемо- предавателен протокол между представители на Възложителя 

и Изпълнителя с указано точно количество за всяка отделна доставка; декларация за 

съответствие на качеството на течните горива, реда и начина на техния контрол. 

3. Срок, начин и място за изпълнение на поръчката. 

3.1. Срок за изпълнение на поръчката: Периодични доставки за периода от датата на 

сключване на договора до 31.03.2019година или до достигане на прогнозното 

количество. 
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3.2. Начин на изпълнение на поръчката: По предоставени от Възложителя или 

упълномощени от него лица заявки за доставка, Изпълнителя доставя със собствен 

специализиран транспорт / автомобилни цистерни/, заявените количества гориво. 

Опаковката /маркировката/, нормата на товарене и начина на установяване / измерване/ 

на количеството доставено гориво са съответно чрез наливно гориво в цистерни, снабдени с 

измервателни уреди. 

3.3. Място на изпълнение на поръчката: франко цистерните на ПГСС 

,,Васил Левски“ 

4. Срок на доставка след получаване на заявката: Доставките на гориво ще се 

извършват през целия период на действие на сключения договор за изпълнение на 

поръчката по писмена заявка на Възложителя. Заявка, подписана от Възложителя, 

сканирана и изпратена на e-mail, посочен от Изпълнителя също се счита за писмена заявка. 

Доставката на конкретна заявка ще се извършва в работно време, в срок не по- голям от 

от  посочения в офертата и в двустранно подписания договор. 

5. Достъп до документацията на обществената поръчка. Условия и ред за получаване на 

разяснения по документацията: 

5.1. Достъп до документацията на обществената поръчка: 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията към обявата 
за събиране на оферти на следния Интернет адрес: http://pgss-vlevski.com в раздел „Профил 
на купувача“. 

Всички разяснения по документацията ще бъдат публикувани на същия интернет адрес. 

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес от всички заинтересовани 

лица е безплатно. 

5.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие: 

При писмено искане за разясняване по условията на обществената поръчка, направено 

до 3 /три/ дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува 

най- късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения. 

6. Гаранция за изпълнение: Възложителят не предвижда гаранция за изпълнение на 

договора. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 
Право на участие:  
1.1.В обществената поръчка за възлагане могат да участват, като подават оферти, всички 
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 
обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки 
и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за 
участие. 
1.2.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП 
се прилагат и за тях 

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

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка. 

Съгласно чл. 46, ал.1 от ППЗОП, участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в 

настоящата поръчка. 
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ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСЪТОЯНИЕ: 
 
 Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 
Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който е 
налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 
от ППЗОП и чл.107 от ЗОП. 
Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

Документи за доказване на изискванията към личното състояние на участниците при 
подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка. 

За доказване на липсата на основания за отстраняване, участникът, избран за 

изпълнител при подписване на договора представя: 

- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 - свидетелство за съдимост, 

- За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  

1. Критерии за подбор: 

Технически и професионални способности: Да представи доказателства за кадрова 

обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката: 

 Транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 

9.1 на Приложение В от АБЯ / Европейска спогодба за международен превоз на опасни 

товари по шосе/; 

 Да се представят заверени копия от техните удостоверения за регистрация , издадени 

от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", съгласно чл.38 от Наредба № 40 

от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; 

Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на 

гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор; 

 Да се предостави списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , 

които ще обслужват поръчката; 

 Водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно 

изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. за 

условията и реда заизвършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят 

заверени копия на АОК. удостоверенията, валидни за срока на доставката; 

Да се представи списъчен състав на персонала, преминал курс на обучение съгласно Глава 

IV , чл.29 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари 

 Да представи сертификат за произход и качество на горивото, съгласно Наредбата за 

изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и 

сертификати,доказващи произхода и качеството на смазочните материали; 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и за тях.  

1. Доказателства, че е изпълнил минимум пет дейности с предмет и обем еднакви или 

сходни с предмета на поръчката през последните З(три) години. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ: 

 

1. Изисквания към документите. 

1.1. Всички документи се представят само в едни екземпляр. 

      1.2.Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от 

пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на 

такива функции. 



     1.3.Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български 

език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да 

бъдат придружени с превод на български език. 

     1.4.При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтриване или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или 

лицето, упълномощено от участника да го представлява. 

    1.5.Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и 

печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“. 

    1.6.Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите 

2. Изисквания за изготвяне на офертата. 

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 6 /шест/ месеца, 

считано от крайния срок за получаване на оферти. 

2.2. Офертата за участие в поръчката следва да бъде изготвена на български език и 

подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. 

2.3. Техническото и Ценовото предложение се представят в съответствие с приложените 

към документацията образци. 

 

3.Съдържание на офертите.  

3.1. Офертата се представя  в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката с предложението задължително 

трябва да бъдат написани името, адреса, телефона на участника и наименованието на 

поръчката. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, направените разходи 

са за сметка на участника. В този случай, той следва за изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане срока за 

подаване на офертите. 

 

3.2.Върху плика в долния десен ъгъл се изписва: 

ДО 

ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ул.”Братя Миладинови-север” №53а 

гр.Първомай-4270 
За участие в процедура по чл.187 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за 
нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай ” 

В горния ляв ъгъл на плика се посочват следните данни: 

Подател/Участник:................................................. 

Адрес:...................................................................... 

Телефон:.................................................................. 

Факс или e-mail:..................................................... 

 

3.3.Всяка оферта трябва да съдържа попълнени,подписани подпечатани: 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – (Образец № 1); 
2.Оферта– (Образец № 2); 
3.Декларация за приемане на условията на договора – (Образец № 3); 
4.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – (Образец № 4); 
5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – (Образец № 5); 
6.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за участие на подизпълнители - – (Образец № 6); 
7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - – (Образец № 7); 
8.Техническо предложение  - (Образец № 8); 
9.Ценово предложение – (Образец № 9); 
10.Договор-проект – (Образец №10)  
11.Доказателства за упражняване на професионалната дейност по предмета на поръчката. 
12.Документи, удостоверяващи техническите възможности за извършване на доставката на 
горива. 



13.Документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, извършващ превоза на 
горива. 
14.Списък на услугите, които са идентични с предмета на поръчка, изпълнени от участника 
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с приложени 
референции от контрагентите.; 
15.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата 
поръчка; 
 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за 

участие в поръчката, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова 

сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и 

при не класиране. 

 

РАЗДЕЛ IV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 

Офертите се подават в посочения от възложителя в обявата краен срок на адрес: ПГСС 

"Васил Левски" - гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. "Братя Миладинови-север" №53а, п.к. 

4270. Офертите се подават в деловодството на : ПГСС "Васил Левски" - гр. Първомай, обл. 

Пловдив, ул. "Братя Миладинови-север" №53а всеки работен ден от 8:30ч - 15:00ч. 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на 

удължения срок, Възложителя разглежда и оценява получените оферти независимо от 

техния брой. 

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от 

участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен в обявата за 

обществената поръчка. 

Ако участникът изпраща офертата чрез пощенска или друга куриерска услуга, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока 

за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 

определен от него. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от възложителя. 

Възложителят няма да приема за участие в поръчката и ще връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са 

представени в не запечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

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

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в обществената поръчка. 

 

РАЗДЕЛ V. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: 

 

1. Разглеждане на офертите: 

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

получените оферти. За лицата се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 

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. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

Ако има предложен еднакъв най-висок размер отстъпка за доставка на 1000 литра 

дизелово гориво  в две или повече оферти, комисията извършва класиране по показателя 

“Срок на изпълнение на доставката”, между класираните на първо място оферти по 

показателя “Най-ниска цена”. 

2. Отстраняване от участие в поръчката. 

Освен на основание по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката. 

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявата за събиране на оферти или в документацията към 

обявата, 

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

       2.3.участници, които са свързани лица. 

  

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в 

което посочва и мотивите за прекратяването. 

 

Възложителят сключва договор с определения изпълнител не по-късно от 10-дневен 

срок от датата на връчване на поканата на избрания участник. 

При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за изпълнител, 

е длъжен да представи документи от съответните органи за удостоверяване на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 

Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за 

изпълнение една година или до изчерпване на прогнозното количство. 

Доставката на гориво се извършва по писмена заявка от Възложителя, включваща 

количеството което да бъде доставено, до пет работни дни преди датата на доставка. 

Плащането се извършва по банков път, в срок не по-дълъг от уговорения в договора, срещу 

представена фактура, приемо- предавателен протокол и друга документация, изискваща се 

при доставката на горива.  

 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка със следващия класиран 

участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви 

за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

В случаите по чл. 116, ал. 1, т.6 от ЗОП, изменение на договора е допустимо, при 

условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите 

стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

 

 

 

 

 


