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: [ 1 ]

Възложител: Основно Училище „Христо Ботев”, с.Камбурово
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2386
Адрес: с.Камбурово, ул. Палатица №3
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Здравка Динчева- Директор
Телефон: 06049 2270
E-mail: ou_kamburovo@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Доставка на гориво за отопление на Основно Училище „Христо
Ботев”, с. Камбурово”
Кратко описание: Обществената поръчка се състои в извършване на периодична доставка на
гориво с код по КН-27101964023. Тежко котелно гориво със съдържание на сяра до 1%.
Прогнозно количество- 20 000 литра гориво.
Място на извършване: [ОУ „Хр.Ботев”, с.Камбурово]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [Общата прогнозна стойност на
поръчката е 44000 (четиридесет и четири хиляди) лева без ДДС.
Прогнозна стойност:
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: []
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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):
в т.ч.:
1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява предмета на поръчката, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на
Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП.
2. При участници обединения - документ (договор/споразумение) за създаване на
обединението-оригинал или нотариално заверен препис, подписан от лицата в обединението, в
който задължително се посочва представляващият.
Договорът/споразумението следва да включва: разпределението на изпълнението на отделните
видове дейности между отделните участници в обединението; посочва се физическото лице,
упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да
подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което
да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка; да съдържа
клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не
по-малък от срока на действие на договора за обществена поръчка; че всички членове на
обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му;
както и чe всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно,
за изпълнението.
Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката.
Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Не се изисква
Икономическо и финансово състояние:
Не се изисква
Технически и професионални способности:
Участникът трябва да притежава или да осигури необходимото техническо оборудване за
извършване на доставките, предмет на поръчката.
Участникът трябва да разполага с минимум едно технически изправно специализирано транспортно
средство за доставка на горива. Транспортът се извършва с автоцистерни за доставка и превоз,
лицензиран специализиран транспорт за превоз на течни горива, притежаващи брояч в литри,
замерен и пломбиран от оторизиран орган. За удостоверяване съответствието си с
поставеното изискване участникът представя попълнена декларация, съдържаща списък на
МПС, с които участникът ще разполага за изпълнение предмета на обществената поръчка.
Преди сключване на договор определеният за изпълнител следва да представи заверени копия на документи, удостоверяващи
собствеността и годността на специализираните превозни средства за изпълнение на обществената поръчка.
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] 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

Срок за получаване на офертите:
Дата: (20/02/2019г)
Час: (чч:мм) [16,00]
Срок на валидност на офертите:
Дата: 10.04.2019г.
Час: 24:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (21/02/2019г) [10,00ч.]
Място на отваряне на офертите: кабинет на Директора на ОУ „Хр.Ботев”, с.Камбурово

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

Друга информация (когато е приложимо):
Офертата трябва да включва:
1.Опис на документите;
2.Представяне на участника;
3.Пълномощно на лицето, нотариално упълномощено да представлява участника в настоящата
обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на
това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
обществената поръчка;
4.При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението
- оригинал или нотариално заверен препис);
5.Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
6.Ценово предложение;
7.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и
3

7 от ЗОП);
8.Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от
ЗОП);
9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо);
10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
11.Декларация по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР;
12. Декларация, съдържаща списък на МПС, с които участникът ще разполага за изпълнение
предмета на обществената поръчка.

Дата на настоящата обява
Дата: (13/02/2019г.)
Възложител
Трите имена: Здравка Кръстева Динчева
Длъжност: Директор на ОУ „Хр.Ботев”, гр. Омуртаг
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