
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Горива и биоенергийни технологии

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
393

Изходящ номер
РД-20-23

от дата
12-февруари-2021

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер
000689232

Пощенски адрес
ж.к. ГНИЛЯНЕ

Град
гр.София

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
1282

Държава
България

Лице за контакт
Lyudmila Stankova Dragomirova-Mitova

Телефон
+359 885890558

Електронна поща
lyusi.dm@abv.bg

Основен адрес (URL)
http://www.zop.dpbivanrilski.com/archive/



Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28896

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка
7

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДПБ «СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ»

IV.2) Основен CPV код

09134000

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) 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.
Настоящата обществена поръчка е за доставка на Газьол за промишлени и комунални цели , код по CPV 09134000-
7, код по КН 27101943.  Горивото да отговаря на БДС  и „Наредбата за изискванията за качеството на течните
горива, реда и начина за техния контрол“, приета с ПМС 156/15.07.2003 год.-Борсовият договор ще бъде сключен
по правилата на Национална стокова борса (да не се пише „по правилата на съответната стокова борса“)
-точният вид на горивото с код по CPV: 09134000-7

-количество : 70 000 литра +/- 20%. Посоченото количество е прогнозно и не е обвързващо за Купувача. Същото
може да претърпи както увеличение, така и намаление, в зависимост от реалното потребление.
-качество : по БДС, да отговаря на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол.
- място на предаване: франко обект на ДПБ „Св.Иван Рилски“ – град Нови Искър, ул. „Христо Ботев“ № 140.

-срок на договора: Борсовият договор влиза в сила от дата 27.02.2021г. за срок от една година или до изчерпване
на количествата, което събитие настъпи по-рано.
-срок на доставка: до 3 (три) работни дни след всяка подадена писмена заявка.

-срок за плащане: до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на фактура за съответното доставено
количество гориво.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) 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
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предмет на поръчката включва еднородни доставки и не следва да се разделя на обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
111510

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
12

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)



(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 ЗОП, публичните ведомства могат да възлагат поръчката чрез договаряне без

предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковота борса

съгласно списъка, одобрен с акт на Министерския съвет - Постановление № 191 от 29.07.2016 година.

Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка за търгуване на стоковата борса.

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

При подписване на договора Продавачът предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по него,
възлизаща на 3 % от стойността на договора без ДДС и следните актуални документи по ЗОП:
� Свидетелство за съдимост на лицата, които представляват участника, за членовете на неговите управителни и
надзорни органи съгласно УАС. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят
за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице. Когато
участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от
физическо лице по пълномощие, актуално свидетелството за съдимост се представя за това физическо лице.
� Актуални удостоверения за липса на задължения от НАП, от Столична община и от общината по седалището на
избрания изпълнител.
� Удостоверение от Главна инспекция по труда за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Представя се
за участника;
� Декларация за липса на конфликт на интереси по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП за лицата, които представляват
участника, за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно УАС. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице. Когато участникът или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, свидетелството за
съдимост се представя за това физическо лице.
� Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици. Представя се за участника;
� Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Представя се за участника;

� Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество. Представя се за участника;
� Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Представя се за
участника;
� Декларация по чл. 42 от ЗМИП от действителния собственик.

� Декларация по чл. 66 от ЗМИП.

� Копие от лична карта на управителя, заверено с „Вярно с оригинала“ и подписано от същия.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България



Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветеслава Гълъбова

VIII.2) Длъжност:

Директор


