
Партида: 1045 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20181214-01045-0043(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
-- Извън списъка

Решение номер: РД-02-01-191   От дата: 14/12/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 1045
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Областна администрация на област Габрово 107053704

Пощенски адрес:
пл. Възраждане № 5

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Габрово BG322 5300 BG

Лице за контакт: Телефон:
Биляна Големанова - главен юрисконсулт 066 810663

Електронна поща: Факс:
biliana@gb.government.bg 066 810201

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.gb.government.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.gb.government.bg/index.php?
option=com_content&view=article&id=1749%3A2018-002&catid=16%3A2014-10-
01-07-24-52&Itemid=169

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: осъществява държавното  

управление по места и осигурява съответствие  
между националните и местните интереси при  
провеждане на регионалната политика

Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП  
7
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
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Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 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
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 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)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез 
периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 
24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите 
на автомобилния парк на областна администрация - Габрово”

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.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.
Предметът на поръчката включва доставка на течни горива (бензин А-95-H 
и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти 
(бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за 
безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на Областна 
администрация - Габрово. Договорът е със срок до 31.12.2021 г., считано 
от датата на сключването му. За посочения период, необходимите по вид, 
количество и стойност горива са следните: Безоловен бензин А95Н - 
количество 10 000 литра +/-20% и дизелово гориво - количество 10 000 
литра +/-20% на обща стойност не повече от 45524 лв без ДДС. 
Количествата са ориентировъчни и Възложителят не се задължава да ги 
изпълнява в пълен обем и стойност в рамките на договорения период. 
Количествата на зарежданите горива ще се определят в зависимост от 
конкретната необходимост на Възложителя. Реалната консумация за срока 
на договора зависи от обема на дейността на Областна администрация на 
област Габрово. В рамките на периода на действие на договора, 
Възложителят си запазва правото да прави промени в броя на 
автомобилите.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

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)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
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Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
В съответствие с чл. 46, ал. 1, изр. второ от ЗОП, Възложителят взема 
решение да не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като стоките, 
предмет на доставка, са еднородни и възлагането им на различни 
доставчици неоправдано би затруднило обслужването на автомобилния парк 
на същия. Поради този факт, се явява целесъобразно и съответстващо на 
интересите на Възложителя цялостното изпълнение на поръчката да се 
извършва от един доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45524 Валута: BGN

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

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.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Настоящата процедура договаряне без предварително обявление се открива 
и провежда по реда и условията на чл. 79, ал. 1,т. 7 и чл. 79, ал. 4 от 
ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат 
да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, 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 
договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя 
от обстоятелството, че стоките, предмет на поръчката, са включени в 
списъка на стоките, които се търгуват на стоковата борса, утвърден с 
ПМС № 191/29.07.2016г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, 
ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. В същия са включени 
необходимите за служебните автомобили на Областна администрация на 
област Габрово безоловен бензин и дизелово гориво, както следва:  CPV 
код 09132100-4 (безоловен бензин) и CPV код 09134200-9 (дизелово 
гориво). Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, 
търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление № 191 на 
Министерския съвет от 2016 г. чрез борсова сделка на основание чл. 79, 
ал. 1, т. 7 от ЗОП. В този случай, договорът за обществена поръчка се 
сключва на стоковата 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 в търговията, а също така е 
налице и режим на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се 
гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 
от ЗОП.

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  
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приложимо)

На основание чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, не се 
одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

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
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

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):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14/12/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Невена Евстатиева Петкова

VIII.2) Длъжност:
областен управител на област Габрово
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