
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ” – ГРАД ЛОМ
3600 Лом,  ул. „Дунавска” № 67, тел.,факс: 0971/66 013

e-mail: naiden_gerov@abv.bg

BG-Лом

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Профилирана гимназия "Найден Геров", ул. "Дунавска" №67, За: Теодор Георгиев Йончев, 
България 3600, Лом, Тел.: 0971 66013, E-mail: naiden_gerov@abv.bg, Факс: 0971 66013

Място/места за контакт: Профилирана гимназия "Найден Геров"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: port.

Адрес на профила на купувача: http://info.gimnazium-lom.com/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на течно гориво-дизелово гориво за отопление за нуждите на ПРОФИЛИРАНА 
ГИМНАЗИЯ "Найден Геров" гр.Лом

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134210

Описание: 

Газьол (0,2) 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

25 000 литра
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "НАЙДЕН ГЕРОВ" гр.ЛОМ

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Квалификационни изисквания към кандидатите-да са български или чуждестранни 
юридически лица,включително и техни обединения,регистрирани по ТЗ. Кандидатите да са 
производители или надлежно упълномощени с права за продажба на съответния търговски 
продукт,които да имат база на територията на област Монтана. Предложеното гориво да е 
сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на стандартите на 
Европейският съюз. Горивото,предметна поръчката се доставят в специализирани превозни 
средства/цистерни/,осигурени от изпълнителя,оборудвани със стандартни дозатори за 
автоматично отчитане,замерени и пломбирани от Агенцията по стандартизация и 
метеорология. Кандидатите да имат действащ към момента на провеждане на процедурата 
лицинз за транспорт на горива с ADR валидни свидетелства, освен ако не докажат,че не са 
длъжни да притежават такива. 
2. Изисквания при изпълнение на поръчката-До участие в процедурата се допускат български 
или чуждестранни физически или юридически лица,включително техните обединения: 
кандидатите следва да са търговци по смисъла на ТЗ и да отговарят на изискванията, посочени 
в документацията за участие. Кандидатите следва да притежават опит в областта на 
поръчката,както и съответната организационна и ресурсна осигуреност за изпълнението й. 
3. Изисквания при изпълнението на поръчката - Кандидатите да притежават необходимата 
квалификация и възможности за изпълнение на поръчката,съгласно документацията и да 
гарантират,че извършената услуга ще бъде направена при спазване действащата нормативна 
уредба.

Минимални изисквания: 
А. Участника трябва да разполага с техническо оборудване,което да гарантира качествено 
изпълнение на поръчката. Минимално изискуемо е всеки участник да разполага със 
съответното оборудване (собствено ,наето или лизингово) -трябва да има база на територията 
на област Монтана -трябва да има минимум едно специализирано транспортно средство за 
доставка на гориво,оборудвано с помпа и с шланг с минимална дължина 10 метра,както и 
необходимите регистрации съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската 
спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). -трябва да притежава и 
минимум едно транспортно средство за доставка на гориво,притежаващо разходомер за 
отчитане на доставените количества в литри и притежаващо необходимите регистрации 
съгласно Закона за автомобилните превози и Европейската спогодба за международен превоз 
на опасни товари по шосе (ADR).В случай че съответната техника не е собственост на 
участника,следва да бъде представен документ удостоверяващ наемането й със срок не по 
кратък от срока на договора за конкретната поръчка или документ за лизинг. 



Б. Участниците трябва да доставят горива, които трябва да отговарят на стандартите за 
качеството на горивата съобразно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол или еквивалентни такива,доказващи качеството на 
предлаганото гориво. -течното гориво за отопление трябва да отговаря на следните минимални 
показатели: 
а/ относително тегло - не по-голямо от 0,920 кг./литър при 15оС: 
б/ кинематичен вискозитет при 50о С не по -голям от 21 мм2/сек.: 
в/ съдържание на сяра - не по-малко от 1 %: 
г/ калоричност не по-малка от 9650 килокалории на кг: 
д/ температура на течливост - минус 10о С. подробна информация за условията за провеждане и 
участие в процедурата се намира в документацията, качена на Интернет страницата на 
Възложителя:  http://info.gimnazium-lom.com/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

-Цена - 80 % -Срок на разсрочено плащане - 15 % -Срок на доставка - 5 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2012 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката,могат да бъдат получени на 
посочения Интернет адрес или друго: на Интернет страницата на Възложителя 
http://info.gimnazium-lom.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2012 
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