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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)
Пар-тила 505

З

р АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСГВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4А О П е-тан: скшшфя, запазвашех интернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗАОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ШПроект на решение
ИРешениеза публикуване
Шосъщественпредварителен контрол
ИН на регистрационнатаформа от ССИ
2018о627-оо5о6-оо27ПУУУММВЈЈ-ппппгыооос)
Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг
Професионалнаобласт, в която попадапредметът на общественатапоръчка9. инженерство, профил Отоплителни, вентилационни и климатизационни инсталации
Решение номер: 1 От дата: 18[07/2о18 дд/мм/гпт ч,
ДЕЛОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
деловодна информация
Партида на възложителя: 506
поделение:
Изходящ номер: 230 от дата 18/07/2018
Коментарна възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
@Публичен

Секторен
1.1) Наименованиеи адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД 112059210
Пощенски адрес:
гр. Велинград, п.к. 4600, местност Четвърти километър, общ. Велинград,обл. Пазарджик
Гргщ: код МІЈТЅ: Пощенски код: Държава:гр. Велинград 86423 4600 ВС
Лице за контакт: Телефон:
д-р Елена Шопова 0359 53273
Електронна поща: Факс:
ьеїоагоьпа-.Ізоїпїггаїдаьу.Іщ 0359 53242
Интернет адрес/и
Основен адрес (ЦКБ):
шиш . :исках-Бч . соІп/Чедїпчхаб
Адрес на профила на купувача (ІЈКІЈ:
Мар: /Пзеїоогоьпаьоыиїса . сот/Ішуехз-рхоїїїїе/
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
ШМинисгерство или друг държавен орган, Шпубличноправна организациявключително техни регионални или местни
подразделения

ШНационална агенция/служба ШЕвропейска институция/агенция или
международна организацияИРегионален или местен орган Шдруг тип:[јРегионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Шобществени услуги ШНастаняваие/хсилищно строителствои места

за отдих и култура
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

ШОтбрана ШСоциална закрилаШобществен ред и сигурност |:]0тдих, култураи вероизповеданиеШОколна среда ШОбразованиеШІ/Ікономическии финансови дейности Шдруга дейност:Издравеопазване

|:]Газ и топлинна енергия ШПощенски услуги[јЕлектроенергия [Експлоатация на географска областШводоснабдяване Шдруга дейност:
Транспортниуслуги

РАЗДЕЛ П: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
Иза възлагане на обществена поръчка
Шза сключване на рамково споразумение
Шза създаване на динамична система за покупки
Шконкурс за проект
ШСъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
ІІ.1) Вид на процедурата

даШ НеЕІ

(поггьлва се от публичен възложител)
ШОткрита процедура
[:|Ограничена процещІра
ГЈСъстезателна процедура с договаряне
ШСъсгезателен диалог
Шпартньорство за иновации
Идоговарянебез предварително обявяване
ШКонкурс за проект
Іјпублично състезание
Шпряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
[јОткрита процещІра
ШОграничеІ-Іа процедура
Шдоговаряне с предварителна покана за участиеШоьстезателен диалог
ШПартньорствоза иновации
Шдоговаряне без предварителна покана за участиеШКонкурс за проект
ШПублично състезание
ШПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)Щограничена процедура
[јдоговаряне с публикуване на обявление за поръчкаШОьстезателендиалог
[јдоговяряне без публикуване на обявление за поръчка
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълвасе от публиченвъзложител)
ШЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
|:]Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
ШЧл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ИЧл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

7
ШЧл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълвасе от секторен възложител)
ШЧл. 132 от ЗОП
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Іјчл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
[:]Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
|:]Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ШЧл, 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ШЧЛ. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧЈІ. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ЩЧл. 141, ал. 1 от ЗОП
ШЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 145311. 1 от ЗОП

(попълвасе при възлагане на обществени поръчкив областите отбранаи сигурност)
ШЧл. 160 от ЗОП
ШЧл. 163, ал. 1 от ЗОП
ШЧл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ ІУ: ПОРЪЧКА
Ш. 1)Наименование
“ДОСТАВКА на течно гориво за отопление"
Ша) Обект на поръчката
Е]Строителство
Идосгавки
|:]Услуги
Цдз) Описание на предмета на поръчката (естество и количествона строителни
работи, доставкиили услуги или указванена потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СБПЛРПФЗ„Света
Петка Българска“ ЕООД гр. Велинград по писмени заявки до франко склада
на възложителя с осигурен транспорт от изпълнителя. На основание чл.
79, ал. 4, вр. чл. 79, ал. 1, т. 7, вр. чл. 182 от ЗОП, договорът се
сключва по правилата на съответната борса.
ІУ.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Ш НеИ
на околнатасреда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите т??- (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договошти условия)
ІУ.5)Информация относно средства от Европейския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да Ш НеИ
средстваот европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

17.15) Разделянена обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособенипозиции Да Ш НеИ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособенипозиции (когато е приложимо):
неприложимо
ПІ.7) Прогнознастойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2 О О О О 0 Валута: ВСМ

ІУ.8) ПРОЈЦІЕТЪТ на поръчката се възлага с няколко отделни процеюри: да Ш Иви
Обща стойност на поръчката,част от която се възлага с настоящатапроцедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВЅМ
СПИСЪК на ОСТЗНЗЛИТЅ процедури С КРЗТКО ОПИСЗНИС на ТЕХНИЯ ПРЕДМЕТ:

унп швоезьс-ахьамлс-аьох-вовыњсвсзес 3
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Ъ 1
РАЗДЕЛУ: МОТИВИ
У. 1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
Съгласно чл. 182, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, възложителите
могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко
договаряне, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се
търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на
Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът
на процедура на пряко договаряне в настоящия случай се обуславя от
обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени
в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно
постановление М!191/29.О7.2О16 г. на Министерски съвет, Изменено с ПМС
М9347/О8.12.2О16 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите
на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите
борси и изброени в Постановление П!191 на Министерския съвет от 2016 г.,чрез борсова сделка на основание чл. 182, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т.7 от ЗОП. Код, съгласно класификатора на ОП (СРХІ): 09135100-5
У.2)Лица, до които се изпраща поканатаза учасгие в процедура на договарянебез
предварително обявление,договаряне без предварителнапокана за участие,
договаряне без публикуване на обявлениеза поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)
Съгласно разпоредбите на чл . 64 , ал . 1 и чл . 65 , ал . 1 от ППЗОП
възложителите не одобряват и не изпращат покана за участие до
определени лица в случаите по чл . 7 9 , ал . 1 , т . 7 от ЗОП .

1123) Настоящатапроцедура е свързанас предходна процедура за възлагане наобществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е пръшоясимо):
открита с решение П! от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален п!

- - (ппппп-уууу-хххх)
У.4) допълнителната доставка/повторнатауыуга или сгроителс-шо е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВЅМ

РАЗДЕЛУІ: ОДОБРЯВАМ
Шобявлението за оповестяване откриването на процедура
[Јпоканатаза участие
[јдокументацията

РАЗДЕЛЧІІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УІІЈ) Допълнителнаинформация (когато е приложимо)
Всички условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в
поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляващвъзложителя. На основание чл. 79, ал. 4, вр. чл. 79, ал. 1, т. 7, вр.чл. 182 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя неограничен,
пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за обществената
ПОРЪЧКЗ Е електронната преписка на поръчката, на адрес:псср:/Лоеїоогоьпаьоїпїса.соІп/ьыуехз-ргоїїїе/
УІІ.2) Орган, който отговаряза процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен Не (ЕИК)

Пощенскиадрес
бул. Витоша П? 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България

УНП 7ХЕІЛЅаС-4ЗьФ-4Мс-НЪОЪЧОЕІХЅСНЕЗ:: 4
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Телефон
041782432-0001

Адрес за електронна поща Факс

срсаотїІЮсрсЈЈч 041782432-0001
Интернет адрес (НКЪ):
Икер: //шшш. срс . Іоч

УІІ.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в ІО-дневен
срок от: Публикуването на решението за провеждане на процедУРИ на
договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП. Жалбата по чл. 196, ал. 5 се
подава в ІО-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако
лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за
извършване на съответното действие.
УІІ.4) Дата на изпращане на настоящоторешение
П8/о7/2о18 дд/мм/гггг
РАЗДЕЛУІІІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
УІІІЈ) Трите имена: (Подпис)
д-р Цветан Илиев дафов
УІІІ.2) Длъжност: ' ч

4

К ,Директор на СБПЛРПФЗ „Света Пещ *Въытгарсйаїх ЕООД
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