
  

 

 

 

 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№        208     / 17  .08.2016г 

 

На основание  чл.187 от ЗОП, във връзка със чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените 

поръчки 

 

ЗАПОВЯДВАМ:  

 

Да се открие процедура, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от 

Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на  малогабаритен трактор  с прикачен инвентар за оборудване на 

учебно-производствената база на гимназията за професионална подготовка по 

професия”Монтьор на селскостопанска техника” при следните условия : 
  

1.Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на  малогабаритен трактор  с 

прикачен инвентар за оборудване на учебно-производствената база на гимназията за 

професионална подготовка по професия”Монтьор на селскостопанска техника” ПГТО 

„Дочо Михайлов” ще проведе процедура по реда на глава „Двадесет и шеста” от ЗОП за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка. 

За изпълнение на поръчката са предвидени средства в общ размер до 35 833.33лева 

/Тридесет и петхиляди осемстотин тридесет и три 0.33 лв/ без вкл. ДДС, или 43 000 лева 

/Четиридесет и три хиляди  лева/ с вкл. ДДС. Същите следва да се третират като 

максимален финансов ресурс на възложителя и офертите следва да са съобразени с това 

предварително обявено условие. 

 

2.Техническа спецификация: 

       Техническите спецификации да се изготвят и да отговарят на нормативно приетите 

международни изисквания и стандарти за качество. 

 

3.Начин на плащане. Финансиране. 
Плащането ще се извършва по банков път, в български лева (по централния курс на 

БНБ), по банкова сметка посочена от Изпълнителя след издаване на фактура, съгласно 

условията посочени в офертата на определения за Изпълнител участник.  

Срок на плащане – в срок до 30 (тридесет) дни от датата на фактуриране и изпълнение 

на доставката. 

 Закупуването на новия 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.   

При формиране на ценовите предложения в офертата, участника следва да предвиди и 

включи всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката за времето на 

действие на договора. 

   

4. Показатели за избор и методика за оценка на офертите 

Критерий за възлагане на икономически най-изгодната оферта – чл.70, ал.2, т.3 от 

ЗОП . 

 

5. Срок за изпълнение на поръчката: 

Максимален срок на доставка (срок на изпълнение)  до 20 (двадесет) работни дни от 

датата на сключване на договора за доставка. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

6. Обява и документи. 
 Документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката да се качи на 

сайта на ПГТО”Дочо Михайлов” в Профил на купувача и може да бъде свалена безплатно от 

интернет страницата http://pgto-tervel.net/.  

Обявата да се изготви съгласно изискванията на чл.187, ал.1 от ЗОП по Образец и да 

съдържа най-малко информацията по приложение №20 от ЗОП.  

Да се изготвят и съпътстващите обявата документи: 

 -образци на изискуемите документи и декларации 

 -образец на техническа спецификация 

 -образец на ценово предложение 

            -образец на техническото  предложение 
  

7. Оферта 

Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията за критерии 

за подбор от ЗОП и изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в 

обявата и публикуваните документи на сайта на възложителя. 

 

8. Срок на валидност на офертите 

Не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на 

офертите. 

 

9. Място и срок за изпращане  на обявата и получаване на офертите 

 Обявата да се изпрати за публикуване в срок до 17.08.2016г. 

Офертите се получават на адреса на Възложителя в срок до 26.08.2016г. – 16:30 часа. 

 

 10. Информация в Агенцията за обществени поръчки: 

Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП да се регистрира в АОП, в деня на публикуване на обявата на 

Профила на купувача  

 

 

 

    Директор ПГТО „Дочо Михайлов”: ...................................... 

 

                          (инж.Иван Желязков) 
 


