АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg . aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
• Проект на решение
^Решение за публикуване
^осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8i2io-ooi59-oo52(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището i-ви етап: КСИ-243

02/01/2019 дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
~ Извън списъка
Решение номер: 2 От дата: 03/01/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00159
Поделение: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Изходящ номер:
Коментар на възложителя:

от дата

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ю Публичен
ДСекторен
1л) Наименование и адрес
Официално наименование:
Национален регистрационен номер:
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
000852188
Пощенски адрес:
9300
Пощенски код:
Град:
Държава:
код NUTS:
ДОБРИЧ
BG332
9300
BG
Лице за контакт:
Телефон:
ЕЛИ ПЕТРОВА
058 600889
Електронна поща:
Факс:
obshtina@dobrichka.bg
058 600806
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.dobrichka.bg/bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://dobrichka.bg/profile/orders/О-l1122018-259
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
| |Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
| |Национална агенция/служба
£<] Регионален или местен орган
| |Регионална или местна агенция/служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
^Обществени услуги

| | Публичноправна организация

• Европейска институция/агенция или
международна организация
• Д р у г тип:

• Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

• Отбрана
| | Обществен ред и сигурност
• О к о л н а среда
• Икономически и финансови дейности
П Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
• Газ и топлинна енергия
•Електроенергия
I (Водоснабдяване
• Т р а н с п о р т н и услуги

• С о ц и а л н а закрила
| | Отдих, култура и вероизповедание
•Образование
• Д р у г а дейност:

| | Пощенски услуги
| | Експлоатация на географска област
• Д р у г а дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
[ЙЗ Откривам процедура
^ з а възлагане на обществена поръчка
• з а сключване на рамково споразумение
• з а създаване на динамична система за покупки
Дконкурс за проект
• С ъ з д а в а м квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
II. 1) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
• О т к р и т а процедура
• О г р а н и ч е н а процедура
•Състезателна процедура с договаряне
|~~1 Състезателен диалог
Г~| Партньорство за иновации
^Договаряне без предварително обявяване
П Конкурс, за проект
I | Публично състезание
• П р я к о договаряне
(попълва се от секторен възложител)
• О т к р и т а процедура
• О г р а н и ч е н а процедура
• Д о г о в а р я н е с предварителна покана за участие
•Състезателен диалог
• Партньорство за иновации
• Д о г о в а р я н е без предварителна покана за участие
• Конкурс за проект
• Публично състезание
I |Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
• О г р а н и ч е н а процедура
• Д о г о в а р я н е с публикуване на обявление за поръчка
П Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
• Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Е^Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
7

•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.

18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
• Ч л . 132 от ЗОП

Да •

Не

•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.

18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1 във вр. счл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
141, ал. 1 от ЗОП
142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
• Ч л . 160 от ЗОП
• Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
• Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV; ПОРЪЧКА
IV. l) Наименование

Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за
детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски
наместничества, газ пропан - бутан и метан за автопарк при община
Добричка
IV. 2) Обект на поръчката
•Строителство
^Доставки
ДУслуги
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Доставка, чрез борсов посредник на нарязани и нацепени дърва, брикети и
дървесни пелети за детски градини, домашен социалсп патронаж, кметства
и кметски наместничества, газ пропан - бутан и метан за автопарк при
община Добричка по писмени заявки на възложителя, по обособени позиции
в следните прогнозни количества, за целия срок на договора:
•ОП 1 - дърва, прогнозно количество 1 000 тона +/-25%
•ОП 2- брикети, прогнозно количество 80 тона +/-25%
•ОП 3- пелети, прогнозно количествоЮ тона +/-25%
•ОП4 - пропан - бутан (автогаз) 6500литра +/-25%
•ОП5- метан -2000кг. +/-25%.
Поръчката има за цел да обезпечи доставките на горива за отопление за
детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски
наместничества както и доставките на горива за
моторните превозни
средства (МПС) използвани от общинската администрация и нейните
структури, за календарната 2019г и 2020г. Заложено е осъществяването на
ежедневни доставки чрез покупка на горива, газ „пропан-бутан" и метан,
необходими за автопарка на общинската администрация, както и периодични
доставки за гориво за отопление (дърва, брикети, пелети) необходими за
отопление на сградите на детски градини, домашен социален патронаж,
кметства и кметски наместничества. Финансиране на поръчката - със
собствени средства. Посочените количества са прогнозни и не задължават
Възложителя да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото
да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на
изпълнение на договора. Превозът е за сметка на изпълнителя. Срок на
договора 2 години.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да •

Не ЦЗ

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор

(брой)

показателите за оценка на офертите

(брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)

(брой)
Ц Щ Щ ^ ^ !

IV.5) 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
Идентификация на проекта:

Д а П Не Е

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да ^ He П
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:
266102.50

Валута:

ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

BGN
Да Q Не [

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Стоките, предмет на настоящата процедура - дърва за горене, въглища и
горива на базата на въглища, брикети, течни горива: газ „пропан-бутан"
и метан(природен газ), са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал.
1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП, което дава право на възложителя
да открие процедура на договаряне без предварително обявление, за
сключване на договор за доставка на необходимите на община Добричка за
2019 г.и 2020г. горива. При подписването на договора определеният за
изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и
декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. В
конкретния случай, Възложителят ползва изключението посочено в чл. 64,
ал. 1, предл. второ от ППЗОП и в настоящото решение за откриване на
процедурата не посочва лица, които ще бъдат поканени за участие в
договаряне. Възложителят ползва и изключението посочено в чл. 65, ал. 1
от ППЗОП и не прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, да не одобрява покана
за участие в процедурата и да я изпраща на лицата по ал. 3. Съгласно
чл. 79, ал. 4 от ЗОП, в случаите по чл.79, ал. 1, т. 7 договорът се
сключва по правилата на съответната борса.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се прилагат разпоредбите на чл.
64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие не се изпраща.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение №
от дата
дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №

-

-

(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
•обявлението за оповестяване откриването на процедура
• п о к а н а т а за участие
Пдокументацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. l) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Доставката на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за
детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски
наместничества, газ пропан - бутан и метан за автопарк при община
Добричка ще се осъществи на стоковата борса чрез борсов посредник, при
условията на Закона за стоковите борси и тържища. Договор за настоящата
поръчка ще бъде сключен при условията и реда, определени в борсовия
правилник на „Софийска стокова борса"АД. Подробна информация относно
количества, качество, място и срок на предаване на стоката, място и
срокове за плащане, начини на формиране на цената и други се съдържат в
Техническите спецификации, неразделна част от Решението за откриване на
процедурата. Изпълнители на обществената поръчка могат да бъдат само
лица, за които не са налице основанията за отстраняване, свързани с
личното състояние по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Специфични основания за
отстраняване: * Не е свързано лице, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП,
във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа. * Изпълнителят и контролираните от него лица следва да НЕ
са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно
чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. * За
изпълнителят следва да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество. В случай, че изпълнителя ще използва подизпълнител и/или
трето лице, по смисъла на чл.65 и чл.66 от ЗОП, за тях следва да не са
налице горепосочените основания за отстраняване. Изпълнителят/те на
обществената поръчка следва да разполага/т най-малко с един обект(база)
разположен на територията на област Добрич. Изпълнителят за газ пропан
- бутан и метан следва да разполага с работеща система за електронни
карти за безналично плащане. При подписването на договора определеният
за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и
декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. При
сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Изпълнителят на обществената поръчка, при сключване на договор е длъжен
да представи и Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във
връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, Декларация за липса на пречки за участие
в процедура по ЗОП, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, както и Декларация за липса на обстоятелства по чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество; декларация - списък за съоръженията (обектите за
безкасово зареждане с газ пропан - бутан и метан), които да отговарят
на изискванията на Възложителя; декларация - списък с разполагаемото
техническо оборудване (работеща система за електронни карти за
безналично плащане) за осъществяване на доставката на гориво. При
сключване на договора за обществена поръчка изпълнителят следва да

представи и Описание на работеща система за електронни карти за
безналично плащане. При избора на изпълнител и при сключване на
договора за обществена поръчка по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП,
борсовият посредник е длъжен да се увери, че изпълнителят отговаря на
всички изисквания за допустимост и на критериите за подбор поставени от
възложителя, както и че са събрани всички необходими документи,при
сключване на договора.Максималния срок за изпълнение на дейностите по
настоящата обществена поръчка е 2 /две/ години от датата на сключване
на договора.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

hilp://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 197,ал.1, т . 5,
буква "а" от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
03/01/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕ
VIII.i) Трите имена: (Подпис)

Илдъз Илияз Юнус
VIII. 2) Длъжност:

Зам. кмет ХДЕППИП Възложител Съгласно

Заповед№676/20.06.2016г.

