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ПвртидІ 506 РЕЦІЈЕНЈЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)

АГЕНЦИЯ по овщвстввни поръчки
1000 София, уп. Леге 4

А О п е-таІІ: нашим. аопщшшх Интернет адрес:

РЕЦІЕНИЕ ЗАОТКРИВАНЕ нАПРОЦЕДУРА
Шпроекгна решение
ШРешение за публикуване
Шосьществен предварителен контрол
ИН на ретистрационнатаформаот ССИ
20181221-оо5о6-оо14(УУУУММІЈВ-ппппп-юокх)

Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг
Професионалнаобласт, в която попадапредметът на обществената поръчка
3. Енергийна ефективност (професионален опит в извършване на обследване за енергийна
ефективности/или сертифициране на сгради, разработване и изпълнение на проекти за използване
на възобновяеми енергийни ресурсии/или прилагане на енергийно ефективни мерки)

І Решение номер: 1 От дата: 21/12/2018 дд/Мм/гггг

ДЕПОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
деловоднаинформация
партида на възложителя: 506
поделение:р..-Изходящ номер: 405 от дата 27/12/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИПубличен
ШСекторен
1.1) Наименованиеи адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД 112О59210
Пощенски адрес:
общ. Велинград, обл . Пазарджик, местност Четвърти километър
Град: код НІЈТЅ: Пощенски код: Държава:
Велинград 86423 4600 ЕЕ
Лице за контакт: Телефон:
д-р Цветан Дафов 0359 53273
Електронна поща: Факс:
ье1одгоЪна@аьЧ.ь9 0359 53242
Интернет адрес/и
Основенадрес (ІЈКЪ):
шиш . :исках-Бч . сош/Чеїїпчгао
Адрес на профила на купувача (ІЈКЪ):
пир: //ье1оого1опаьо1п1са. сош/
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
ШМинистерствоили друг държавен орган, Шпубличноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

ПНационалнаагенция/ служба ШЕвропейска институцил/агенция или
международна организация

ЕРегионаленили местен орган Шдрут тип:
ШРегионална или местна агенция/служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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пцрпш 506 РЕЦЕЕНІИЕ ЗАотивмшНА ІТРОІХЕДУРА (версия ь)

[јобществениуслуги ШНастаняване/ясилищно строителствои места
за отдих и култура

ШОтбрана Шсоциштна закрила
ШОбщественред и сигурност ШОтдих, култураи вероизповедание
ШОколна среда Шобразование
Іјикономически и финансови дейности Шдрута дейност:
Ездравеопазване
І.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
ШГаа и топлинна енергия ШПощенски услуги
ШЕлектроенертия ШЕксплоатация на географска област
ШВодоснабдяване Шдруга дейност:
ШТранспортни услуги
РАЗДЕЛ П: ОТКРИВАНЕ
ИОткривам процедира
Иза възлагане на обществена поръчка
|:|за сключване на рамково споразумение
Шза създаване на динамична система за покупки
Шконкурс за проект
[јОьздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
11.:) Вид на процедурата

даШ НеІЕ

(попълва се от публичен възложител)
[јопсрита процедира
Шограничена процедура
[јСъстезателна процедура с договаряне
Шсъстезателен диалог
Шпартньорство за иновации
Едотоваряне без предварително обявяване
Шконкурс за проект
ШПублично състезание
Іјпряко договаряне
(попълва се от секгорен възложител)
Ш0ткрита процещгра
Шограничена процедура
Шдоговаряне с предварителна покана за участие
ШСъстезателендиалог
Шпартньорсгво за иновации
Шдоговаряне без предварителна покана за участие
Шконкурс за проект
Шпублично състезание
ШПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Шограничена процедура
Шдоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
Шсъстезателен диалог
Шдотовяряне без публикуване на обявление за поръчка
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълвасе огт публиченвъзложител)
ШЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
ШЧЛ. 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 секгоренвъзложител)
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ПІрІидІ 506 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГГРОЦЕДУРА(версия 6)

ШЧл. 132 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ШЧЈІ. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ШЧЈІ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1, т. [..,] от ЗОП
|:]Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 141, ал. 1 от ЗОП
ШЧЈІ. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

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

РАЗДЕЛ ІУ: ПОРЪЧКА
ІУ.1)Наименование
Доставка на течно гориво за отопление
ІУ.2) Обект на поръчката
ШСтроителство
Идоставки
ШУслути
11/23) Описание на предмета на поръчката (естество и количествона строителни
работи, доставкиили ушути 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 ЕОООД, гр. Велинград по писмени заявки до франко склада
на възложителя с осигурен транспорт от изпълнителя. На ознование чл.
79, ал. 4, вр. чл. 79, ал. 1, т. 7, вр. чл. 182 от ЗОП, договорът се
склщчва по правилата на съответната борса.
ІУ.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Ш Не
на околнатасреда
Критериите, свързани с опазване на околнатасреда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация ( брой)
критериите аа подбор З“. (брой)
показателите за оценка на офертите З:* ( брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи ..Т (брой)
договорниусловия) -ї--тІУ.5)Информацияотносно 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:

ШЛ) Разделянена обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособенипозиции да Ш НеИ
Мотиви за невъзможносгга за разделяне на поръчката на обособенипозиции (когато е приложимо):
Неприложимо
ПІЈ) Прогнознастойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2 6 О 0 О О Валута: всы
ПІ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Ада С] НеИ
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящатапроцешра:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ЕСИ
СПИСЪК на ОСТННЗЛИТС ПРОЦЗІШРИ С КРЗТКО описание на ТВХНИЯ ПРЕДМЕТ:
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партида 506 решишЗА откгивмпз НАПРОЦЕДУРА (версия в)

РАЗДЕЛУ: МОТИВИ
7.1) Мотиви за избора на процедира (когато е приложимо)
(Кратко описание на факгическнте обстоятелства,които обуславят избора на съответната
процешра)
Предмет на поръчката е доставка на дизел за отопление за нуждите на
СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" гр.Велинград. Горивото е стока, която
се търгува на стокова борса, съгласно списък одобен с ПМСН!347 от
08.12.2016 г.
У.2)Лица, до които се изпращапоканата за участие в процедура на договарянебез
предварително обявление,договарянебез предварителнапокана за участие,
договарянебез публикуване на обявлениеза поръчка, прякодоговаряне (когато е
приложимо)
Съгласно разпоредбите по 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. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Из) Настоящатапроцедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение П! 20181221-00506-0014 от дата21/12/2О18 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален Н!

- - (ппппп-уууу-хххх)
У.4) допълнителната досгавка/повторнатауслуга или сгроителсгво е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВБМ

РАЗДЕЛУІ: ОДОБРЯВАМ
Шобявлението за оповестяване откриването на процещра
Шпоканата за участие
Шдокументацията

РАЗДЕЛ УІІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УІІЈ) допълнителна информация (когато е приложимо)
Всички условия за участие в обществената поръчка за подробно описани в
поръчката-спезификация, която е възложена на брокера, представляващ
възложителя. 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 пряк достъп до Документацията за обществена поръчка в
електронната препуиска на поръчката, адрес:
пїкр://оеЈ.ос1го1опаІ>о1пїса.сош/Ішуегз-ргоїїїе/
УІІ.2) Орган, който отговаряза процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен Не (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша Ш 18
Град Пощенскикод Държава
София 1000 Република

България
Телефон
О 2 9 8 8 4 0 7 О

Адрес за електронна поща Факс
срсасїшїпддсрсдщ 02 9807315
Интернет адрес (ІЈКІЈ:
Ічїср: //ИИИ. среди;
УІІ.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
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Пцтгидд. 506 РЕЦІЕНІЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЪЕДУРА (версия 6)

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-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 10-дневен срок от уведомяване за сътветното действие, а ако
лицето не е уведомено-от датата, на която е изтекъл срока за извършване
на съответните действие.
ЧІІ.4) Дата на изпращане на настоящоторешение
27/12/2018 дд/мм/гпт
РАЗДЕЛШІВВЪЗЛОЖИТЕП
УІІІ.: '
д'Р
УІІІ.: . .

Директор на сышиюз Света Петка Българска ЕООД
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