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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:  1720 от 13.10.2016г. 

  

 Възложител: Основно училище  /ОУ/ „Св. Св. Кирил и Методий“ -гр.Кърджали  

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 02745 

Адрес: гр.Кърджали, пк 6600,  ул.“Ген. Чернозубов“ №19 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Лиляна Георгиева Тодорова-Янкова 

Телефон: 0361 65397 

E-mail: litoian@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: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Кърджали за отоплителен сезон 2016г./2017г.” 

  

Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка е периодични доставки на газьол за 

отопление за нуждите на Основно училище /ОУ/ „Св. Св. Кирил и Методии“ - гр.Кърджали за 

отоплителен сезон 2016/2017 година. Дставките на газьола за отопление се извършват след 

периодични заявки от страна на възложителя в срок до 3 /три/ календарни дни след получаване 

на заявката. Доставеното гориво за отопление е газьол за промишлени и комунални цели с 

прогнозно количество до 25 000,00 /Двадесет и пет хиляди/ литра. Посоченото прогнозно 

количество на газьол за отопление по количествената спецификация е ориентировъчно и не 

пораждат задължение ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“ - гр.Кърджали да го извърши в целия 

прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя от 

метериологичните условия и финансовата обезпеченост на изпълнението на поръчката. 

  

Място на извършване: Краен получател – резервоар за съхранение на гориво в учебното 
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завадение в гр.Кърджали, ул.”Ген. Чернозубов” №19. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 40 000,00  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция:  неприложимо 

  

Наименование:  неприложимо 

  

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): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП. За доказване на това 

обстоятелство участниците представят декларации – Образец №5 и Образец №6 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  неприложимо 

  

Икономическо и финансово състояние: не се изискват 

  

Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. За 

удостоверяване обстоятелство, участникът представя списък на доставките, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, като 

„доставка с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка“ ще се приема изпълнена доставка на горива на място. Доказателството за извършена 

доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя/ ползвателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката. От удостоверенията следва да бъдат видни конкретните извършени 

доставки и изпълнителя, който ги е реализирал. Описаните удостоверения се прилагат към 

офертата в заверено от участника копие и в тях следва да се съдържа подпис на издателя. 

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 2 

(две) доставки, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата; 

Участникът следва да докаже, че разполага с подходящи технически средства /автоцистерни/ за 

осъществяване доставката на горивата на посочено от Възложителя място. Участникът трябва да 

разполага минимум с 1 /една/ автоцистерна за доставка и развоз, която да отговаря на условията 

за превоз на такива товари и да бъде оборудвана с измервателни уреди, одобрени и 

контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и да притежава документ от 

акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието и с изискванията на ADR (Европейска 

спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата). Измервателните уреди да 

са с възможност за отчитане на малки количества гориво. За доказване на горното изискване 

участниците представят списък-декларация с разполагаемото оборудване за осъществяване на 

доставката на гориво на мястото, посочено от Възложителя. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители посочените 

критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на поръчката, който 

те ще изпълняват.  

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, 

последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се 
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позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, свързани с професионална 

компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с 

чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): неприложимо 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

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  

 Офертите се класират по предложената цена в лева за 1000 /хиляда/ литра гориво без вкл.ДДС, 

формирана от цената на официално обявените и действащи цени на „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

АД, за деня предхождащ датата обявена като краен срок за подаване на офертите /19.10.2016г./ 

за газьол за промишлени и комунални цели с включена транспортна такса – графа данъчна 

основа с приложена отстъпка съответно надценка /съгласно ценовата оферта на участника/ в лева 

за 1000 литра гориво без вкл.ДДС, като на първо място се класира участникът предложил най-

ниска цена в лева за 1000 литра гориво без вкл. ДДС. 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 20/10/2016г.                      Час: (чч:мм) 17:00ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 20/01/2017г.                      Час: (чч:мм) 17:00ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите:          

Дата: (дд/мм/гггг) 26/10/2016г.                      Час: (чч:мм) 17:00ч. 

  

Място на отваряне на офертите: канцеларията на I - вия етаж на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр.Кърджали, ул.”Ген. Чернозубов” №19 

  

 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: неприложимо 
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 Друга информация (когато е приложимо): Офертата, поставена в запечатан непрозрачна 

опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и 

електронен адрес, следва да бъде представена в канцеларията на ЗАТС на I - вия етаж на ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” гр.Кърджали, ул.”Ген. Чернозубов” №19 в указания в обявата срок и час. 
По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от 

ППЗОП. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, по чл.67, 

ал.6 във връзка с чл.58, ал.1, т.1-4 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, 

ал. 1, т.7 от ЗОП.  

Достъп до настоящата документация, допълнителна информация и документи свързани с 

изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на 

възложителя: www.svetii-kardjali.org - раздел „профил на купувача“, към съответната 

процедура. 

 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 13/10/2016г. 

 

 Възложител             / п / 
Трите имена: Лиляна Георгиева Тодорова-Янкова 

Длъжност: Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Кърджали 

 

http://www.svetii-kardjali.org/

