
BG-Две могили 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

Номер на обявата 
232 
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 
23.08.2016 г.  
 
Възложител 

Национален идентификационен No (ЕИК): 827233218 
BG323, ПГСС К.А.Тимирязев, ул. Чавдар войвода 1, За: Диана Василева, 
България 7150, Две могили, Тел.: 08141 2029, E-mail: pgss_dm@mail.bg, Факс: 
08141 2029 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес (URL): www.pgssdm.hit.bg. 
Адрес на профила на купувача (URL): www.pgssdm.hit.bg. 
 
Обект на поръчката 

Доставки 
 
Обща прогнозна стойност на поръчката 

31250 лв. без ДДС 
 
Предмет на поръчката 

Доставка на 125 /сто двадесет и пет/тона въглища за отопление на училищна 
сграда 
 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 

09111100 
Описание: 
Въглища  
 
Срок за получаване на офертите 

09/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм) 

mailto:pgss_dm@mail.bg
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055658&PHPSESSID=dec6d5ae02015604acb05f2f49554adc&tab=&act=&header=&header=print
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055658&PHPSESSID=dec6d5ae02015604acb05f2f49554adc&tab=&act=&header=&header=print


 
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 
НЕ 
 
Друга информация 

1. Предмет – определяне на изпълнител за доставка на 125 тона въглища за 
отоплениена учебна сграда на ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили 2. 
Място на изпълнение – ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили, обл. Русе, ул. 
Чавдар войвода“ № 1 3. Стойност на обществената поръчка: Обща прогнозна 
стойност – 31250 лв. /тридесет и една хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС. 
4. Срок за изпълнение: Две доставки както следва: До 20 октомври 2016 год 
До 25 ноември 2016 год Трета доставка, при необходимост до 20 февруари 
2017 год Технически характеристики на въглищата: Въглищата, обект на 
обществената поръчка, трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания: 1. Общи изисквания: 125 тона домбаски въглища; 2. Технически 
характеристики: Характеристика Показатели Фракция От 6 до 60 мм 
Съдържание на влага Под 15 % Съдържание на сяра Под 1 % Съдържание на 
пепел Под 15 % Топлина при изгаряне Не по-малко от 5600 ккал До 25 
ноември 2016 год Трета доставка, при необходимост до 20 февруари 2017 год 
Изисквания към кандидатите и участниците 1. Лично състояние 1.1. Участник 
в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде 
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или 
тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. 
Възлагането на работи на подизпълнители не е допустимо. 1.2. Всеки от 
участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява 
по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 
лице. 1.3. На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или 
участник, когато: 1.3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за престъпление по чл. 108 а, чл. 159 а – 159 г, чл. 172, чл. 192 
а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321 а и чл. 
352 – 353 е от Наказателния кодекс; 1.3.2. е осъден с влязла в сила присъда, 
освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 
друга държава членка или трета страна; 1.3.3. 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, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 



сила; 1.3.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 1.3.5. 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; 1.3.6. е налице конфликт на интереси, 
който не може да бъде отстранен. 1.4. Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 
се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи. 1.5. Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато: 1.5.1.размерът на 
неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече 
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 
финансова година. 
 
Дата на изпращане на настоящата информация 

23/08/2016  (дд/мм/гггг) 
 


