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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
04085-2019-0001

BG-Айтос:

Решение за откриване на процедура

Професионална област, в която нонада предметът на обществената поръчка
77. Горива и биоенергийни технологии.

Решение номер 2304-146 от дата 29.11.2019 г.

1: Възложител

Публичен
1.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000044235
BG341, Професионална гимназия по селско стопанство Златна нива. 
ул.Славянска 50, За: Таньо Генков Чакъров, България 8500, Айтос, Тел.: 088 
8206682, E-mail: pgss_aitos@abv.bg, Факс: 0558 000000 
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://pgss-aitos.org.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pgss-aitos.org/obyvi/obyva.htm.

1.2) Вид на възложителя
Друг: училище

1.3) Основна дейност
Образование

II: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ

II. 1) Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление

III: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка
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IV. 1) Наименование
Доставка на безоловен бензин А95Н и газ пропан бутан чрез карти за безкасово 
плащане, дизелово гориво за отопление и дизелово гориво за ДВГ за нуждите на 
ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

IV.2) Обект на поръчката
Доставки

IV.3) Описание на предмета на поръчката
1.Предмет на поръчката: Доставка на безоловен бензин А95Н и газ пропан бутан 
чрез карти за безкасово плащане, дизелово гориво за отопление и дизелово 
гориво за ДВГ за нуждите на ПГСС "Златна нива" гр.Айтос с адрес гр.Айтос 
8500, ул."Славянска" №50 2.Прогнозно количество на доставката - до 4000 л за 
бензин А95Н, до 4000 л газ пропан бутан, до 60000 л дизелово гориво за 
отопление, до 15000 л дизелово гориво за ДВГ. Тези количества са прогнозни и 
са на база потреблението през минал период, като крайният купувач, а именно 
ПГСС "Златна нива" гр.Айтос ще ги усвоява според нуждите си, а крайния 
продавач/изпълнител/доверител/ приема, че няма да има претенции в случай, че 
обемът на сделката не бъде изпълнен изцяло. 3.Изисквания за качеството: 
Дизелово гориво за отопление, дизелово гориво за ДВГ, бензин А95Н и газ 
пропан бутан да отговаря на изискванията на БДС, Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол приет с 
ПМС №156/15.07.2003г. и всички изменения и допълнения към нея.Крайният 
продавач /Изпълнител/ носи отговорност за вреди от некачествено гориво 
4.Правно и фактическо основание:чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП 5.Място на изпълнение 
и предаване на стоката. Дизеловото гориво за отопление и дизеловота гориво за 
ДВГ се доставя в ПГСС "Златна нива" гр.Айтос с адрес гр.Айтос 8500, 
ул."Славянска" №50. Безоловен бензин А95Н и газ пропан бутан чрез покупки от 
търговски обекти /бензиностанции/ посредством карти за безкасово
плащане.Възложителят си запазва правото да добавя нови обекти и да променя 
адресите на обектите 6.Срок за изпълнение на доставките: до три работни дни от 
подаване на заявка от ЗДУПД . Минималното количество за заявяване е 3000 
литра 7.Срок на договора: договорът е със срок до 36 месеца от датата на 
сключване на борсовия договор.Договорът следва да може да бъде прекратен с 
едномесечно предизвестие от Възложителя. 8.Техническа спецификация 
Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от 
производителя и да отговаря на стандартите на Европейския съюз. Горивото, 
предмет на поръчката, се доставя в специализирани превозни
средства /цистерни/, осигурени от изпълнителя, оборудвани със стандартни 
дозатори за автоматично отчитане, замерени и пломбирани от Агенцията по 
стандартизация и метеорология. Кандидатите да имат действащ към момента на
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провеждане на процедурата лиценз за транспорт на горива с ADR валидни 
свидетелства, освен ако не докажат, че не са длъжни да притежават такива. 
Фирмата изпълнител трябва да доставя дизеловото гориво за отопление и 
дизеловото гориво за ДВГ с цистерна сертифицирана за превоз на горива и 
автомобил, който да е с валиден ADR за 2017/2019 г., оборудван с уред за 
приравняване на горивото към 15 градуса С, притежаващ автоматично 
устройство за отчитане на наличността на горивото, замерено и пломбирано от 
ДАМТН и GPS -  система. 9.Начин на плащане: Плащането на доставеното 
гориво се извършва по банков път с платежно нареждане от страна на 
възложителя след доставката срещу издадена фактура и съответните документи 
към нея. Ю.Изисквания към кандидатите: Кандидатите да отговарят на условията 
на чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП. При подписване на договора, определения 
изпълнител трябва да изпълни задълженията си по чл.67, ал.6 от ЗОП. 
Изпълнителят се задължава да представи изискуемите документи по чл.67, ал.6 
от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.За 
изпълнителя не трябва да са налице обстоятелствата по чл.З, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако не е изключение по чл.4 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС); - по чл.69 от ЗПКОНПИ. Продавачът трябва да 
декларира, че стоката е освободена от претенции и задължения към трети лица и 
фирми.Борсовият договор влиза в сила след представяне на гореописаните 
документи.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 
околната среда
НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а 
със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
не

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 158333 BGN 

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура
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Налице са условия за провеждане на процедура по договаряне без предварително 
обявление, тъй като предмета на поръчката е доставка на стока, която се търгува 
на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет, по 
предложение на Министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: ~

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация 

VII. 1) Допълнителна информация
1 .Срок за плащане на безоловен бензин А95Н и газ пропан бутан от възложителя 
-  до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на издаване на фактурата. Към 
фактурата следва да има заверена разпечатка за съответните зареждания по дати 
и количества. 2.Срок за плащане на дизеловото гориво за отопление и дизеловото 
гориво за ДВГ от възложителя -  до 30/тридесет/ календарни дни от датата на 
доставяне на дизеловото гориво за отопление и дизеловото гориво за ДВГ, 
подписване на приемно-предавателния протокол и издаване на фактура. Към 
фактурата следва да се прилага заверен документ за актуалната към момента на 
доставката цена съгласно официалния бюлетин на “Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД 3.Цената (с ДДС), която Възложителят ще заплати за 1/един/ литър безоловен 
бензин А95Н се определя на база цената на колонка в лева за 1/един/ литър от 
бензина в търговския обект /бензиностанция/ на изпълнителя към датата на
изтегляне на конкретната доставка, намалена с отстъпка в размер на .........  от
базовата цена на колонката в лева за 1/един/ литър от бензина. 4.Цената (с ДДС), 
която Възложителят ще заплати за 1/един/ литър газ пропан бутан се определя на 
база цената на колонка в лева за 1/един/ литър от газ пропан бутан в търговския 
обект /бензиностанция/ на изпълнителя към датата на изтегляне на конкретната
доставка, намалена с отстъпка в размер н а ........... от базовата цена на колонката в
лева за 1/един/ литър от газ пропан бутан. 5.Цената с ДДС, която Възложителят
ще плати за доставката на литър дизелово гориво за отопление е равна н а ........%
от цената (с ДДС) на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за дизелово гориво за 
отопление в деня на получаване на стоката в ПГСС „Златна нива“ гр.Айтос, но не 
повече от максималната цена посочена в точка 6. 6. Максималната цена (с ДДС), 
която Възложителят ще плати за доставката на литър дизелово гориво за
отопление е в размер н а ...........% от средната цена (с ДДС) от цените (с ДДС) за
литър дизел на три бензиностанции в гр.Айтос - Петролиум, Лукойл с клубна 
карта ЛУКОЙЛ за отстъпка и Шел с карта за отстъпка ClubSmart в деня на
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доставката. 7. Цената (с ДДС), която Възложителят ще плати за доставката на
литър дизелово гориво за ДВГ е равна н а ........% от цената (с ДДС) на „Лукойл
Нефтохим Бургас” АД за дизелово гориво за ДВГ в деня на получаване на 
стоката в ПГСС "Златна нива", но не повече от максималната цена посочена в 
точка 8. 8. Максималната цена (с ДДС) , която Възложителят ще плати за
доставката на литър дизелово гориво за ДВГ е в размер н а ...........% от средната
цена (с ДДС) от цените (с ДДС) за литър дизел на три бензиностанции в гр.Айтос 
- Петролиум, Лукойл с карта за отстъпка Лукойл Клуб и Шел с карта за отстъпка 
ClubSmart в деня на доставката 9.Начин на установяване на количеството: 
измерване чрез уредите за мерене на автоцистерните за всяка отделна доставка и 
замерването извършено в ПГСС „Златна нива“ гр.Айтос от комисия с 
председател ЗДУПД и членове: главния счетоводител и огняра.При несъвпадения 
на замерванията валидност има замерването от комисията в ПГСС „Златна нива“ 
гр.Айтос Ю.Товарно-разтоварни разходи, транспортни разходи и други подобни 
са за сметка на Изпълнителя. 11 .Продавачът трябва да има изградена търговска 
мрежа за горива - бензиностанции на територията на Република България, които 
да са включени към система за безкасово плащане чрез електронни карти

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на 
жалби
Настоящето решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10-дневен срок от публикуването му съгласно разпоредбата на 
чл.197, ал.1, т.5, буква "а" от ЗОП

VII. 4) Дата на изпращане на настоящото решение
29.11.2019 г.

VIII: Възложител

VIII. 1) Трите имена
Таньо Генков Чакъров

VIII.2) Длъжност
Директор на ПГСС "Златна нива"
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