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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: АСД-06-10/25.09.2018 г. 

Възложител: Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” 

Поделение (когато е приложимо): [ ......... ] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:3092 

Адрес: гр. Първомай, ул.Братя Миладинови-север №53а 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Росица Генова, Марийка Гъделева 

Телефон: 0336 62913, 0336 62912 

E-mail: pgss_parvomai@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 дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски” 

гр.Първомай ” 

Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 30000 литра за нуждите на ПГСС “Васил 

Левски” гр.Първомай ”. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за 

качество на течните горива, условията и начина за техния контрол. 

Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 55000 (петдесет и пет хиляди ) лева 

без ДДС. 

Цената на всяка конкретна доставка се определя на база на цената на “Лукойл Нефтохимик Бургас” 

АД/Площадка Лукойл Нефтохимик/ без ДДС кам датата на приемане на доставката намалена с 

размера на отстъпката без ДДС, не по-ниска от 3% /три процента/ за 1000 литра гориво.Размерът на 
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отстъпката се запазва еднакъв за 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. 

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): 

Общи изисквания: 

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.  

Изисквания за личното състояние: 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. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Х] 

Икономическо и финансово състояние: [Х] 

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.  

 
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
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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: [срок на изпълнение-час] Тежест:  

Показателят “Срок на изпълнение на доставката” се използва като допълнителен критерий за оценка 

и класиране на участниците, заели първо място, при заявен еднакъв най-висок размер отстъпка на 

1000 литра  дизелово гориво .  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.10.2018 г.] Час: (чч:мм) [15.00 ч.] 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.04.2019 г.] Час: (чч:мм) [16.00 ч.] 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 04.10.2018 г. в 11.00 часа] 

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в ПГСС “Васил Левски”, 

гр.Първомай, ул.Братя Миладинови-север №53а. 

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.Когато присъствието 

е възложено на упълномощено лице, задължително се представя нотариално заверено пълномощно. 

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: [ .......... ] 
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Друга информация (когато е приложимо): ): Обществената поръчка се финансира от 
бюджета на ПГСС “Васил Левски”. Участниците трябва да представят оферта, която 
следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се 
изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на 
възложителя: http://pgss-vlevski.com  
1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта.До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки 

участник  може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

2. Предложението се представя на български език, на хартиен носител, написано на 

пишеща машина, компютър или друго техническо средство, подписано от лице с 

представителна власт в съответствие със съдебната регистрация и подпечатано с 

представителния печат. Ако лицето , подписало документацията е надлежно 

упълномощено, към офертата се прилага съответното пълномощно, доказващо обхвата 

на представителната му власт. Всички документи, които не се представят в оригинал, 

трябва да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и печат.Всички документи 

приложени към офертата трябва да бъдат на български език или в превод на български 

език.По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции, освен ако не са заверени с подписа на лицето/лицата, упълномощени от 

кандидата, които го представляват, както и с печата на дружеството. 

3.Съдържание на офертата: 

 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:..................................................... 

 

3.3.4.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); 
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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; 

 

4.Подаване на оферти 

Място и срок за подаване на оферти – Офертата се представя от участника или от 

упълномощен от него представител, лично или по пощата или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка на адрес:гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-

север” №53а, етаж-ІІ, стая “Технически секретар” , всеки работен ден от 8:00 часа до 

15:00 час на 03.10.2018 година. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на 

получаване и посочените данни се вписват във входящия дневник на ПГСС„Васил 

Левски" , за което на приносителят се издава документ; 

Предложения, представени в незапечатан плик или плик с нарушена цялост, както и 

предложения, представени след изтичане на посочения срок, не се приемат и незабавно 

се връщат на участника, като връщането се отбелязва във входящия дневник. 

 

Разгеждане, оценка и класиране на офертите: 

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия по реда на 

чл.97 от ППЗОП. 

 

Сключване на договор: 

Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката със спечелилия 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. 

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.  

 

Изчисляване на срокове: 

Сроковете, посочени в този документ се изчисляват по реда на чл.28 от ППЗОП 

 

Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата 

адрес на профила на купувача: https://pgss-vlevski.com/new/ 

 

 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [25.09.2018 г.] _________________________________________________________ 

 
Възложител 

Трите имена: Росица Тоскова Генова 

Длъжност: Директор 


