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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

16. Химически технологии

Решение номер 47 от дата 18.01.2018 г. 

Публичен

Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Соня Георгиева, Румяна

Иванова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс:

058 600806

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-11012018-

220?preview=true.

I.1)

Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност

Обществени услуги

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

ІI.1)

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

mailto:obshtina@dobrichka.bg
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IV: Поръчка

Наименование

Периодично зареждане на горива на служебните автомобили на община Добричка,

чрез използване на карти за безналично плащане

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

Доставки

Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез борсов посредник на гориво за служебните автомобили на община

Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане. Прогнозни количества:

Бензин А95H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 28 000л.

±10%; Бензин А100H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 5

500л. ±10%; Дизелово гориво - прогнозно количество за срока на договора 110 000л.

±10%. Срок на договора -2 година. Доставката на горива ще се осъществява чрез

периодична покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанциите) на

Изпълнителя. Изпълнителят да притежава изградена търговска мрежа

(бензиностанеции) на територията на Република България, които бензиностанции да

предлагат 24 часово зареждане. Посочените количества са прогнозни и възложителят

си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за

срока на изпълнение на договора. Горивата трябва да отговарят на БДС и

изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и на всички други

приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната
среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим, не са налице предпоставки за разделянето на

обществената поръчка на обособени позиции.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 230000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедуриIV.8)
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V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

НЕ

Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура, договаряне без предварително обявление на основание чл. 79,

ал. 1, т. 7 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че предмет на настоящата поръчка е

доставка на стоки (бензин и дизел), които се търгуват на стокова борса, съгласно

Постановление № 347 от 08.12.2016г. на МС. В този случай договорът за обществена

поръчка се сключва на стокова борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за

стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на

техните клиенти равни условия за участие и режим на борсова търговия, с което се

гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8 декември 2016 г.

V.1)

Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,

договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по

правилата на „Софийска Стокова Борса” АД и приложимите разпоредби на ЗОП и

ППЗОП. Не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица,

съгласно чл.64, ал. 1 и чл.65, ал. 1 от ППЗОП.

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на

обществена поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

Допълнителна информация

На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът ще се сключи по правилата на

съответната борса. Кодове на стоката предмет на обществената поръчка съгласно

общия терминологичен речник (CPV): 09132100-4, Описание - безоловен бензин;

09134200-9, Описание - дизелово гориво. Прогнозни количества: Бензин А95H и

подобрен - прогнозно количество за срока на договора 28 000л. ±10%; Бензин А100H

и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 5 500л. ±10%; Дизелово

гориво - прогнозно количество за срока на договора 110 000л. ±10%. Срок на

договора -2 година. Доставката на горива ще се осъществява чрез периодична

покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанциите) на Изпълнителя, с

които той разполага на територията на Република България. Посочените количества

са прогнозни и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително

VII.1)
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VIII: Възложител

необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на

конкуренцията в 10 дневен срок от публикуване на решението за провеждане на

процедура на договаряне без обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съгласно чл. 197,

ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящото решение

18.01.2018 г. 

VII.4)

Трите имена

Тошко Димов Петков

VIII.1)

Длъжност

Кмет на община Добричка

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

