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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: СА-03-04-6795/2/ от 02.08.019 г. 

  

 
Възложител: Кмет на Община Полски Тръмбеш 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00352 

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” № 4 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Стефка Буюклиева 

Телефон: 06141/41 33 

E-mail: obshtina_pt@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 твърди горива за нуждите на община Полски Тръмбеш 

за отоплителен сезон 2019 - 2020 г. включваща следните обособени позиции: 

Позиция 1- Доставка на дърва за огрев 

Позиция 2- Доставка на въглища донбаски 

Позиция 3 – Доставка на слънчогледови пелети” 

Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката до 01.05.2020 г. 

Финансиране: Средствата за финансиране на дейностите – предмет на настоящата обществена 

поръчка са  от бюджета на Община Полски Тръмбеш. 

 

Кратко описание:  Необходимите количества дърва за горене, въглища и слънчогледови пелети 

обект на доставката, както и мястото на доставка са както следва: 
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№ Обекти Дърва /м3/ Въглища 

донбаски /т./ 

Слънчогледови 

пелети /т/ 

Км. разстояние 

от гр. 

П.Тръмбеш 

1 Исторически музей 8 25    

2 ЦОП, гр. Полски Тръмбеш 4 20    

3 ОП ПРОИ + ОП Чистота  9    

4 Община Полски Тръмбеш  40    

5 ДСП   20  

6 Кметство с. Иванча 18 4   11 

7 Кметство с. Куцина 25    15 

8 Кметство с. Петко 

Каравелово 20    

10 

9 Кметство с. Раданово 20 1.5   5 

10 Кметство с. Страхилово 15    8 

11 Кметство с. Обединение 20    15 

12 Кметство с. Каранци 14    7 

13 Кметство с. Вързулица 5    22 

14 Кметство с. Климентово 16 6   5 

15 Кметство с. Масларево 14    22 

16 Кметство с. Полски Сеновец 4    12 

17 Кметство с. Орловец 14   13 

18 Кметство с. Павел  3  18 

 Общо: 197 108,5 20  

 

 

ОПЦИИ: Възложителя си запазва правото да заявява допълнителни количества горива до 

10% над предвидените прогнозни количества за всяка от позициите, като условията  на тази 

опция са предвидени в договора за изпълнението на поръчката. 

Място на извършване: Мястото за изпълнение на поръчката е населените места на територията 

на Община Полски Тръмбеш. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 56 448,00  лв. без ДДС 

  

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

 

Номер на обособената позиция: 1 

Наименование: Доставка на дърва за огрев 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 18 277,66 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: 2 

Наименование: Доставка на въглища донбаски 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 32 814,74 лв. без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: 3 

Наименование: Доставка на слънчогледови пелети 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 355,60 лв. без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

[] 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  

  

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

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 15.08.2019 г.                      Час: (чч:мм) 16:00 При несъбиране на 3 броя оферти 

срока за събиране на оферти се удължава до 20.08.2019 г. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)14.10.2019 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 16.08.2019 г. – 10:00 часа. При непостъпване на три оферти и допълнително 

удължения срок – отваряне на офертите на 21.08.2019 г. – 10:00 часа. 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” № 4, Заседателна зала  - 

етаж 4, стая 402. 
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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: [……] 

 

 

Друга информация (когато е приложимо):  

Условия, на които трябва да отговарят участниците:  

Общи изисквания 

Право на участие в поръчката  има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

доставка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена поръчка, ако може 

самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, 

в която е установен. Всеки участник в обществена поръчка има право да представи само една 

оферта. 

Всеки участник в избора на изпълнител за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта за една или за трите обособени позиции. 

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

може да подава самостоятелно оферта. Физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение. 

Свързани лица не могат да подават самостоятелни оферти за възлагане на една и съща поръчка. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, 

договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 

обществената поръчка. 

В деня на  публикуване на Информацията за обществената поръчка в Регистъра на обществените 

поръчки (РОП), Възложителят публикува в профила на купувача, всички документи за участие в 

избора на изпълнител и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях. 

Документацията за участие в настоящия избор е безплатна и всеки участник може да я 

изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта! 

 

Изисквания за личното състояние: 

 

При представяне  на офертата  участникът подава декларация по образец на възложителя за 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от  ЗОП. 

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от 

следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно: 

1.1 е осъден с влязла в сила за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 

217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава 

членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на               чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения,  съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила  акт на компетентен орган; 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB108%D0%B0');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB159%D0%B0-159%D0%B3');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB172');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB192%D0%B0');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB194-217');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB194-217');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB219-252');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB253-260');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB301-307');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB321');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB321%D0%B0');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968#%D1%87%D0%BB352-353%D0%B5');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9D%D0%9A_1968');
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1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 

301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участникът или 

кандидатът и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се 

отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано  

юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.  

3. Основанията по т. 2, когато кандидат или участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,  

основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят и за това физическо лице.  

4. Не се отстранява от участие в настоящия избор на изпълнител за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, за когото са налице обстоятелствата по  т. 1.3, когато: 

- когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 

сто от сумата на годишния общ оборот  за последната приключена финансова година, но не повече 

от 50 000 лв.  

 

Отстранява се от участие в настоящия избор за възлагане на обществена поръчка и кандидат или 

участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е 

налице някое от основанията за отстраняване по т.1. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

     -  пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по   т. 1.1, и т. 

1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;  

- три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен 

за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а"; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6, освен ако в акта е посочен друг срок; 

Когато участникът предвижда използването ресурсите на трети лица, посочените изисквания се 

прилагат и по отношение на третите лица. 

 Информацията за наличие и липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се попълва в 

декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част Втора - Основания за отстраняване -  Образец № 2 

 

Изисквания  на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

Не могат да участват в настоящия избор за възлагане на обществената поръчка участници, които 

са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях 

лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се 

декларира от участниците в декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част втора – Образец № 2, се 
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представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

 

Критерии за подбор 

Технически и професионални способности 

Участникът трябва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за 

осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка, а именно подходящи  

Моторни превозни средства за доставка на твърдите горива;  

 

Минимално ниво: Участникът да разполага с минимум 1 МПС подходящо за доставка на 

твърдите горива. 

 

Доказване: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочените 

критерии за подбор в Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част трета, Раздел В Технически 

професионални възможности, т. 1. – Образец № 2 

 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителя изисква от участникът 

определен за изпълнител, да представи Списък на МПС с посочване на марка и модел, които ще се 

използват при изпълнение на поръчката – Списък Образец № 4. 

 

Оферта 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за 

участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие 

се носи единствено от участниците. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в обществената поръчка. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. 

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

едната, втората или всички обособени позиции. 

Съдържание на офертата: 

Офертата се представя на български език 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, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката 

участникът посочва: 

наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

наименованието на поръчката. 

Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и изготвен от 

участника – Образец № 1  

2. Образец № 2 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП: 

- Участниците попълват Част Първа-буква А: Информация за икономическия оператор и буква Б: 

Информация за представителите на икономическия оператор и буква В Информация относно 

използването на капацитета на други субекти; 

- Участникът удостоверява липсата или наличието на основанията за отстраняване, свързани с 

наказателни присъди и липсата на специфичните основания по чл.54, ал. 1 от ЗОП, като попълват 

Част Втора - Основания за отстраняване; 

- Участниците попълват поле  на т.1 от раздел В: Технически и професионални способности в Част 

Трета: „Критерии за подбор". 

Посочените по-горе обстоятелства се прилагат и когато участник в обществената поръчка е 
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обединение от физически н/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя, в 3-дневеп срок от настъпване на 

обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

3. Образец № 3 – Декларация по чл.39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП; 

4. Образец № 4 - Списък на МПС с посочване на марка и модел, които ще се използват при 

изпълнение на поръчката - Представя се преди сключване на договора. 

5.  Образец № 5 – Техническо предложение  съдържащо: 

документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. 

Образеца на техническото предложение се попълва и подписва от: 

- Физическото лице – когато участникът е физическо лице. 

- Лицето, което официално представлява участникът пред трети страни за всякакви цели – за 

участници юридически лица.  

- Лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което 

се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата обществена поръчка – ако участникът е 

обединение; 

6.  Образец № 6 – Ценово предложение в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница 

от представляващия участника или упълномощено лице - Представено в отделен запечатан 

плик с надпис  Ценово предложение. 

7. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е 

приложимо)  - заверено от участника копие на хартиен носител; 

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да 

съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят проверява участника, 

определен за изпълнител, за липсата на основанията за отстраняване от процедурата: 

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП –  чрез   електронно свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

Документите се представят и за третите лица, ако има такива. 

Предложената цена на твърди горива е постоянна през цялото време на изпълнение на 

договора. 

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 

Срокът на валидност на офертите - 60 календарни дни. Срокът започва да тече от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти. 

Възложителят може да поиска от  участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато 

той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят ще покани участниците да потвърдят 

валидността на офертите си за определен от него нов срок. 

 Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА 

Критерият за възлагане на  офертите е „най-ниска цена”  за съответната позиция. 
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Гаранции по изпълнение договора  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 /един/ процент от стойността на договора 

без включен ДДС, за съответната позиция. 

 Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на 

банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията 

са вписани условията на Възложителя); 

 на парична сума, преведена по сметка на Общината Полски Тръмбеш; 

на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът 

избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя 

трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Полски Тръмбеш и със срок на 

валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.   

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя 

може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в 

него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или 

титуляр на застраховката.  

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата 

гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път 

гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за 

изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на 

Възложителя Централна кооперативна банка – клон Велико Търново, IBAN: BG 08 CECB 

97903310223300, BIC: CECBBGSF не по-късно от датата на сключване на договора за 

обществената поръчка.  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 

договора за възлагане на обществена поръчка.  

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 

когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който 

трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен 

ден, следващ почивния. 

2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 

изрично указано при посочването на съответния срок.  

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг)02.08.2019 г. 

 

Възложител 

Трите имена: Назиф Мустафа Кадир 

Длъжност: Кмет на Община Полски Тръмбеш – заповед за заместване № РД-01-

056482/23.07.2019 г. 

Заличено на основание чл. 36а,ал. 3 от ЗОП


