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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:    124/17.08.2016 г. 

  

 Възложител: ПГТО „Дочо Михайлов „ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [1822   ] 

Адрес: гр.Тервел ,общ.Тервел, ул.”Хан Аспарух „ №4 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж.Иван Димитров Желязков-Директор 

Телефон: 05751/25-09 

E-mail:tmt_tervel@mail.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  малогабаритен трактор  с прикачен инвентар за 

оборудване на учебно-производствената база на гимназията за професионална подготовка по 

професия ”Монтьор на селскостопанска техника”   

  

Кратко описание: „Доставка на  малогабаритен трактор  със следния  прикачен инвентар : 

 саморазтоварно ремарке,дискова брана,навесен плуг,навесна фреза,роторна 

пръскачка,култиватор,мулчер,косачка дискова и ямкокопател /машина за дупки/ с технически 

характеристики  подробно описани в Техническите изисквания ,публикувани в интернет 

страницата  на Възложителя. 

Място на извършване: гр.Тервел,общ.Тервел 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 35 833.33лв в т.ч.: 

Малогабаритен трактор – 1бр. ,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 12 800.00лв 

Саморазтоварно ремарке-1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 1440.00 лв 

Дискова брана-1 бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 1800.00 лв 

Навесен плуг-1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 550.00 лв 
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Навесна фреза – 1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 1890.00 лв 

Роторна пръскачка – 1 бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 2550.00 лв 

Култиватор – 1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС):7290.00 лв 

Мулчер – 1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС): 3490.00 лв 

Косачка – 1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС):1890.00 лв 

Ямкокопател/машина за дупки/-1бр.,прогнозна стойност(в лв.,без ДДС):2133.33 лв 

 

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

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

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

 В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени 

в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата обява изисквания на възложителя.  

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  За участниците, не следва да са налице основанията 

по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 

1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: Декларация на оторизираните от 

производителя сервизни бази на територията на страната, в които се осъществява 

гаранционната поддръжка, като в декларацията следва да са посочени точни адреси, 

телефони, лица за контакти и работно време на съответната сервизна база.  

 
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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 
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Дата: (дд/мм/гггг) [26/08/2016]                      Час: (чч:мм) [16:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26/10/2016]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [29/08/2016]                       Час: (чч:мм) [10:30] 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на 

ПГТО”Дочо Михайлов”.При отварянето на офертите могат да присъстват представители на 

участниците. 

  

 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): [……] 

 

Източник на финансиране – Закупуването на  малогабаритен трактор и прикачен към 

него инвентар се финансира по НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда”,модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, Решение 

на МС №271/14.04.2016г.   

Плащанията се извършват както следва: 
Изплащането ще се осъществи след отпускане на средствата от първостепенния 

разпоредител МОН в срок 30.09.2016г 

 

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата 

образци, публикувани на интернет страницата на възложителя:http://pgto-

tervel.net/?page_id=1496 

Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си 

участниците представят следните документи:  

1. Представяне на участника – по Oбразец № 1;  

2. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка;  

3.Техническа оферта - по Образец № 2;  

4. Ценова оферта - по Образец № 3;  

3. Декларация за приемане на условията на договора – по Образец № 4;  

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 5;  

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 6; 

8. Проект на договора - по Образец №7 

 

 



4 
 

 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 1. наименованието на участника, 

включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието 

на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от 

него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адрес: гр.Тервел п.к.9450 обл.Добрич  ул.Хан Аспарух № 81 

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [17/08/2016] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) инж.Иван Димитров Желязков 

Длъжност: Директор 

 


