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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: 2017- 4 

  

 Възложител: Община Мизия 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 000157 

Адрес: гр. Мизия 3330, ул. „Георги Димитров” № 25-27 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Венцислава Първанова-  Гл. експерт 

„ИРЕППМСОП”; Венера Георгиева- Гл. счетоводител 

Телефон: 09161 2315 

E-mail: obsh.mz@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 въглища за отопление на детски заведения, Здравна 

служба, „Общински център” и кметства на територията на община Мизия през 

отоплителен сезон 2017- 2018г.” 

 



2 
 

Кратко описание: За нуждите на дейностите в община Мизия за отоплителен сезон 2017/2018г. 

са необходими следните количества въглища(насипни),  тип „Донбаски” или еквивалентни:   

 

№ Място на доставката Количество (тон) 

1 ДГ „Незабравка”, филиал „Детелина” гр. Мизия 12 

2 ДГ „Незабравка”, филиал „Здравец” с. Крушовица 15 

3 ДГ „Незабравка”, филиал  „Пчелица” с. Софрониево 14 

4 ДГ „Незабравка”, филиал  „Калинка” с. Липница 10 

5 Дом за стари хора с. Липница 15 

6 Здравна служба- Мизия 5 

7 Общински център- Мизия 8 

8 Кметство Крушовица  10 

10 Кметство Липница 15 

11 Кметство Войводово 5 

12 Кметство Сараево 1 

 Общо: 110 

 

Посочетите количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да не 

заяви цялото количество, в зависимост от нуждите и възможностите за разплащане.   

 

Доставката на въглища ще се осъществява от Изпълнителя след сключване на договора и след 

подаване на писмена заявка за всяка доставка от Възложителя.  

Всяка заявка ще бъде подавана в зависимост от нуждите и възможностите за разплащане. В 

заявката ще бъде конкретизирано количеството въглища, които трябва да се доставят, както и до 

кое заведение следва да се доставят.  

Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 3 дни от подаването й от Възложителя до 

Изпълнителя.  

Вяка доставка, предмет на поръчката ще се съпровожда с приемателно- предавателен протокол, 

копие от сертификат за качество на продукта и оригинална данъчна фактура. 

Доставките следва да се извършват в рамките на работното време на детските градини и другите 

общински обекти, но в никакъв случай след 17.00 часа или в почивни дни. 

В оферираната от участника цена да бъдат включени всички разходи, франко обектите на 

Възложителя (цена на стоката, данъци, такси, акцизи, административни разходи, транспорт и 

др.)  

 Място на извършване: Франко обектите, посочени  по-горе. Доставките следва да се извършват 

в рамките на работното време на детските градини и другите общински обекти, но в никакъв 

случай след 17.00 часа или в почивни дни. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 31 900,00 лв. 

  

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

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

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
1. В обществената поръчка за възлагане могат да участват,  като подават оферти  всички 

български или чуждестранни физически и/ или юридически лица, включително техни 

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

строителство,  доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то 

е установено, и  който отговаря на изискванията на Възложителя в настоящите указания 

и документацията за участие, обявена на Профила на купувача на Община Мизия- 

www.miziabg.com. 

2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се прилага 

разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение- участник в 

поръчката, не може да представя самостоятелна оферта.  

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава се представя копие от документ, от който да е видно правното 

състояние за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка:  

2.1. Правата и задълженията на участниците в обединението; 

2.2. Разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

2.3. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена 

поръчка, следва да се представи и анкс към първоначално сключения договор.  

3. Договорът/ анексът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

3.1. Е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

3.2. Уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението. 

4. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че 

избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/ или юридически лица. 

5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на 

поръчката, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 5 от 

ППЗОП се прилагат и за тях. 

 

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще 

отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който е налице някое от 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и чл. 107 

от ЗОП. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  няма изискване 

  

Икономическо и финансово състояние:  няма изискване 

  

Технически и професионални способности:  

http://www.miziabg.com/
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Участниците следва да докажат, че през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за 

подаване на офертите са изпълнили поне една доставка по обем и предмет идентична или сходна 

с предмета напоръчката. За доставка с предмет сходен с предмета на поръчката се приема 

доставка на въглища за отопление. Посоченото изискване се доказва с Декларация- списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на 

стойностите,  датите и получателите, изпълнени от участника през последните 3 години, считано 

от крайния срок за подаване на оферти- Приложение № 11 към документацията за участие, 

придружен с доказателства за извършената доставка.  

  

 
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: 

[] 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) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  23/08/2017г.                    Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  20/12/2017 г.                   Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  24/08/2017 г. от 14:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Постъпилите оферти ще се отворят публично в сградата на 

общината- гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27,  етаж ІІІ,  Заседателна зала от комисия, 

назначена от Възложителя. 

  

 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: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо): Да 

Указания за подготовка и изисквания към офертата: 

1. Подготовка на офертата. 

При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа към обявените от Възложителя 

условия. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може да 

промени,  допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Представените образци 

в документацията за участие и условията описани в/ към тях са задължителни за участниците.  

Офертата се подписва отлицето, представляващо участника или надлежно упълномощено лице 

или лица, като в офертата се прилага съответно пълномощното, доказващо обхвата на 

представителната му власт. Всички документи,  които не са представени в оригинал, трябва да са 

зеверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. Всички документи, свързани с 

предложението трябва да са на български език или в превод набългарски език.  

2. Сдържание на офертата. 

Офертата се предстовя 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. Върху опаковката участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон по 

възможност факс и електронен адрес. Върху плика се изписва и: 

 

До ОБЩИНА МИЗИЯ 

Гр. Мизия 3330, ул. „Георги Димитров” № 25-27 

ОФЕРТА 

За участие в процедура по чл.187 от ЗОП – Събиране на оферти с обява с предмет : „Доставка на 

въглища за отопление на детски заведения, Здравна служба, „Общински център” и кметства на 

територията на община Мизия през отоплителен сезон 2017- 2018г.”  

 

Всяка оферта трябва да съдържа попълнени и подписани следните Приложения: 

1) Представяне на участника- Административни сведения- Приложение № 1; 

2) Предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 2; 

3) Ценово предложение- Приложение № 3; 

4) Декларация за съгласие с клаузите на проекто- договора- Приложение № 4; 

5) Декларация засрока на валидност на офертата- Приложение № 5; 

6) Декларация,  че при подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуравки, закрила на заетостта и условията на труд- Приложение № 6; 

7) Декларация по чл. 54, ал.1 т.1, 2 и 7 от  Закон за обществените поръчки-  Приложение 

№7; 

8) Декларацияпочл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП- Приложение № 8; 

9) Декларация за участие или неучастие на подизпълнители-  Приложение№ 9; 

10) Декларация за съгласие на подизпълнител-  Приложение № 10; 

11) Декларация- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника 

през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите- 

Приложение № 11. 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг)  15.08.2017 г. 
 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Виолин Иванов Крушовенски 

Длъжност: Кмет на Община Мизия 

 


