
 М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53

А
,    

 
тел./факс: 0336 62912-директор,    e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 170 от 29.10.2015 г. 

 

На основание чл.14, ал. 4,  т. 2, по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки 

чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки 

 

     Н А Р Е Ж Д А М 

 

Откривам обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет:  

 

“Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална 

гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална 

програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с 

Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет. 

 

1. Правно и фактическо основание за откриване на обществената поръчка: чл.14, ал. 

4, т.2 и чл.101а от Закона за обществените поръчки. 

2. Дейности при изпълнение на настоящата обществената поръчка, приложими при 

възлагане на обществена поръчка чрез публична покана:  

 Изготвяне на Обявление/Публична покана по утвърден образец от Агенцията по 

обществени поръчки; 

 Изготвяне на документация за участие в съответствие със глава Осем “а” от ЗОП;  

 Изготвяне на техническа спецификация и пълно описание на обекта на поръчката; 

 Изготвяне на образец на оферта за участие, която съдържа:  

   -данни за лицето, което прави предложението, 

   -техническо предложение, 

   -ценово предложение, 

   -срок на валидност на офертата. 

 Изготвяне на проект на договор между Възложителя и Изпълнителя. 

3. Изисквания:  

 Изисквания по отношение на документацията, която трябва да се изготви: 

 Тръжната документация предмет на настоящата обществената поръчка трябва е 

пълна, адекватна и съобразена изцяло с изискванията на Възложителя, Закона за обществените 

поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и практиката на 

Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на 

обществените поръчки. 

 Документацията не трябва да съдържа условия или изисквания, които да дават 

предимство или необосновано да ограничават участието на лица в обществените поръчки. 

 Документацията трябва да съдържа обективни и недискриминационни критерии и 

правила за подбор. 

 Обхватът на информацията и документите, които се изискват трябва да са 

съобразени и да съответстват на сложността на предмета и стойността на съответната 

обществената поръчка. 

 

 Изисквания към офертите на кандидатите. 



 Всяка оферта трябва да съдържа:  

   -данни за лицето, което прави предложението, 

   -техническо предложение, 

   -ценово предложение, 

   -срок на валидност на офертата; 

   -снимков материал на автомобила. 

 

    Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа 

някои от изискваните реквизити, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 

4. Финансови условия: 

4.1 Стойност: Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер съответно до 

24037 /двадесет и четири хиляди тридесет и седем / лева без включен ДДС. 

 

Предложения за изпълнение на услугата над лимитираната стойност няма да се допускат 

до разглеждане. 

 

 4.2. Условия на плащане:  

Схемата на плащане е съгласно условията на Проекто-Договор - Образец  №. 2. 

4.3. Гаранция за изпълнение: Определям гаранция за изпълнение в размер на 3 % от 

стойността на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или 

банкова гаранция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

 

5. Определям критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодната 

оферта” при следните показатели:  

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 

съгласно   следната формула:  

1. Показатели за оценка: 

1) Ценово предложение „предлагана цена” - K1  

- Предложена цена - с тежест 50 % от оценката 

2) Срок за доставка на автомобила в календарни дни– K2 с тежест 30 % от оценка 

3) Гаранционен срок на доставения автомобил в месеци – K3 с тежест 20 % от оценката 

2. Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на комплексната 

оценка на офертата 

      К1 - предлагана цена - с максимален брой точки 50 

Оценката се формира по формулата: 

К1 =  Минимална предложена цена   х 50 
        Предложена цена от участника 
 

      К2 - Срок за доставка на инвентара -с максимален брой точки 30 

 Оценката се формира по формулата: 

К2 =  Минимален предложен срок за доставка на автомобила   х 30 
          Предложен срок за доставка на автомобила от участника 
 
 
 
 



Забележка: 
Посочения срок за доставка на автомобила не бива да бъде по-дълъг от един месец 

(тридесет календарни дни) след сключване на договор за доставка и следва да бъде посочен в 
календарни дни. 

 

      К3 – Гаранционен срок на доставения автомобил– с максимален брой точки 20 

Оценката се формира по формулата: 

К3 = Предложен гаранционен срок на автомобила  от участника            х 20 
           Най-дълъг гаранционен срок на автомобила офертите на участниците 

Забележка: 

Гаранционния срок следва да се посочи от участника в месеци. 

 

Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата:  

К0 = K1 + K2 + К3 

       Максимален брой точки- 100 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

 

6.Офертата на участника следва да бъде представена запечатана в непрозрачен плик,  с 

надпис:  

 

За участие в обществената поръчка  по реда на Глава 8а на ЗОП с предмет:  

 

“Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална 

гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай”  

 

Име на участника, адрес за кореспонденция, представляващо лице, телефон, факс и е-мейл 

адрес.  

 

7. Определям следните срокове:  

 Срок и място и начин за получаване на офертите:  

  -до 10.11.2015 г., до 16:00 часа. 

  - п.к.4270, гр.Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови-север” №53а, в 

  деловодството на гимназията. 

  - лично, чрез упълномощено лице или чрез куриерска фирма с доставка на адреса 

  на възложителя с обратна разписка и входящ номер.  

 

8. Място, ден и час за разглеждане на предложенията – 11.11.2015 г. от  13:00 часа в  

кабинета на главния счетоводител, адрес: адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови - север” № 

53а 

 

О Д О Б Р Я В А М: 

 
 

Публична покана за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител на доставка с 

предмет:  

“Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална 

гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална 

програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с 

Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет. 



1.  

 

 която е неразделна част от настоящата заповед; 

 

2. Документация за участие в обществената поръчка. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Георги Кирев – ПДУПД на ПГСС 

,,Васил Левски”. 

 

Препис от решението да се връчи на ПДУПД, главния счетоводител, ЗАС и техническия 

секретар за сведение и изпълнение. 

    

 

 

 

                                                     Директор на ПГСС ,,Васил Левски” 

                                                                                                      /  Росица Генова  

 

Запознати: 

 

Г.Кирев   М.Гъделева   И.Колева  А.Стайкова 


