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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: ok@aop,bg, aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bq

ОБЯВЛЕНИВ ЗА ПРИКJIЮЧВАНЕ IIА ДОI-ОВОР ЗА ОБЩЕСТ,ВЕIIА ПОРЬЧКА

ДЕJIОВОДНА ИНФО
Щеловодна информация
Партида на Rъзложителя: оо251
Поделенlле: Ш_t,лtенски \lH11}lepcI,ITeT
Изходящ номер: РД-о9-24о от дата t4/оз/zоttt
Коментар на в,ьзлокi{,t,е.ilя :

()IiЯl}_]IllllII:],\IlPl]KIt()tlt},\lI1.1l.\.ц()ll)l}OPt1()БlllI]('lBt,tJ\ll()PbЧK-\(Bel]cllr6)

РА3ДЕJI I: ВЪ3ЛОЖИТЕJI
Пl,блllчен

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

!ПроизводстRо, пренос tl разпре/{е;-t€нrlе lla газ
и топлинна енергI]я

!Електрическа енергия

ff Железопътн п },о,l},гtl

! Градски же.пезопътнI], TpaшrBaiiH Ir,

уl]п 8dаЬ057Ь-Ь].1()_,16_'\lч-а0 l l-]tj i аабсб(]еЬЬ

I.r) Наименование и адрес
Нацлtонаt_пен регIiстрационен номер :

jСL,]9:l,]сбЗ
Официално наи NleHoBaHlle:
Шуменски yнrlBepclrTeT Епископ Кснстантиir
Преславсклr
Пощенски адрес:
,уп. Универсrrте,Iска 115

поrцегlскtt код:
9jcl,)

lJържава:
гJL.T

код NUTS:
BG з з.]

Грм:
Шумен

Телефоrr:
054 8зOз56

Лице за контакт:
Марияна Георги.ева

Факс:
.]54 8_-r''..rli

Електронна поща
opG shu . tэg

Иrrтернет адрес/lt
Основен адрес (URL):
www. shu . ЬЕ
Адрес на профила на куп}-р,ача (URL):
httр : / / ртаf:- I-пз-}_чрu;асh-. sh-r. bgl
I.z) Вид нд възложит€л,Iя
(попълва се от публичен в,ьзлоrкtrтел)

f]Министерство или друг държавен орган,
включително TexHIt регионални tlли N{естни
подразделения

[ }Iациона-пrtа агенция/слl,жба

ffi Пl,бл ич нопрalвна орган l,tзация

[Щруr,тип! Регионален l{л 1,1 \,IecTeH оргаIJ

|-] Регионална или },IecTHa аген rlи я/спt,;кба

f] Европеiiска 1,IH стl11},цl]я /аген цrrя trли
}Iеrкд!,I{аlродна орган изаI ll{ я

I.3) Осповна дейн<rст
(попълва се от публичен възложител)

!Обществени услуг}r

f Отбрана
!Обществен ред lr clrrypнocT

!Околна срела

[Икономически и финансови дейности
П3дравеопазване

!Настаняване/жилrlщно строI,Iтелство I1 N{ecTa

За ОТДИХ И KY/lTv-Pa

f Соцlrа-пна закрI]ла

!Отдих, кулц,,ра pt tsероизповеданIlе

ffiОбразование
ПДрl,.а деiirrост:

Hll llлIl

l



Парrr:а 0015l ()I;rllt.llltIlt.l\IlI'tlli.Il()(ll}\lIl ll.\.i()l()l]()l'j\()1,1lll(1ltl:ll\ll()l)LtIli\(lt.lrcrln0)

ив на газ илlr нефт [I рпс,гirIl t,l шlнll .rlей tlocTrl

!Про5^lване и добиIJ на I]ъглrlща lIли другtl
тRърди горива

!Вода

f, JIeTlr tцr r l.r деii Ir(x"1,1i

ПДрt,.а l(eiiHocт:
Пощенск1,1

РАЗДE.II II: ПРОЦЕД}.PА, ПРЕДХОЖДАIIIА СI(JIЮЧВАНЕТО tIA
оговорА

II.r) Обект на поръчката
ителстt]о KIl

II.z) Процел}рата е открита с peIIIeHI{e
No: Р, -1о- о,г 01 1)О1 Nt Nl

Щейност, изпъ.цняван:l ()т

подиз пъ.IIнlIтеля

ггг

II.4) Описание на предмета на поръчката
Настоящата обществена поръчка е эа доставка на автоI,1обилни горива -
Бензин А95, Бензин А98Н и .Щизелово гориво при ус-повIlя на безналично
плащане на Пос терминал, чрез издадена от Изпълнr,lтеля - продавач карта
за срок от 12 месеца за всеки служебен автомобил. Служебните автомабили
на Университета обслужват структурните му звена в градовете Шумен,
Варна и .Щобрич. ,Щоставката се извършва в бензrlностанLlr,Irl на Изпълнителя,
(собствени или наети) както на територията на Областите Шумен, Варна и

.Щобрич, така и на територI4ята на цялата страна. Прогнозните количества
и видове горива са следните: Бензlrн А 95н - 10 000 л., Бензин А 98н - З

000 л. и .Щизелово гориво - 10 С00 л.
Посочените количества са на база статис.fillката от предходнI,Iте 12 месеца
и се посочват едI.{нствено с цел определяне прогllоэнIlя обем на поръчката,
като Възложителя не се ангажира да ги усвоr1 l{зцяло. Колтrчествата
закупени гор]4ва, както и съотношенrlето Iлежду видовете горива/ ще
съответстват на нуждите на Възложителя. ,Щоговорът за обществеНа поръчка
се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона
за стоковите борси ,I тържища за период от 12 календарн14 месеца.

РАЗДЕД III: УСJIОВИЯ НАДОГОВОРА

III.z) Щоговорът е сь]Iючен сr,Iел

ffiпрочел},ра за I]ъзлiiгаlIе на общс,ствеtlа llоръчкil

! parrKoBo спораз\,]\rен 1,1e

[дtlнаrrична cllcTe}la за достаl-iкl,t
квал нна cltcTe]\la

Национален регистрационен номер:
T216992(i'2

наи_uенованItе {ял на }частие
на
ПОДИ3ПТ,ЛНlIТеЛ
я (О/о от

_ д9_L9Е9ре) _ _

II.з) Уникален N9 на поръчl(ата в Регистъра на обrrцествените поръчки
Пчбликчвана в Регlrстr,ра на обtцественl1,1,е Ilо[)ъчки llод t,HttKa-ltett N9:

1-2о1 ll ll tl I1о

III. Hobte пIу- -2о1 \l 1lв ггна об от 1 ol a)о1

III.3) Изпынител по договора
Официално наименование:
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Пощенски адрес:
бул. То-ор Але; ,oli,_l1 ,. 4..

Пощсlнски код: l[ърж-авir:
Da

код NUTS:
BG411

Грал:
Ссфия

Телефон:
э2 29174100

Електронна поща:
off.rceGiukoi . oq

Факс:
а2 29€J2222в

Интернет адрес: (URL)
http: / /wwчl .lukcrL.L,g
ИзпълнLtтелят е МСП Не

Поръчката е tsъзложена на обедtlненtlсl да П нех
III. д) Прlл tIзпьанението у-частват подизпъJIн tIтеллI да П неХ

УНГl 8dabO5?l)-t):](),]0.iS-a(]|t:]8iaaOd6']c[)b
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III.s) Предмет на договора
,Щоставка на автоl"1обилнit lорrlаd за служебнl4те автсiч!обI.1.пи на ШуNlенск14

университет l'Еi]Llск(эп KoHcTaHTl..lH Прес:лавскI,т"

РАЗДЕJI IV: ПРИК.ЦЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
fi договорът ё изпt,л H€ll

!договорът е предсрочно прекратен

!договорът е прекратен порали },Il tl ttlожеI Io раNIкоtsо спораз},}Iенtlе
е

1

fV.4) Договорът е изпь'lнен в срок
.Щоговорът ё изIlъ1,1н€н със забава от
Ilзпълнение на договора
Причини за забавата (когатсl е прIrложиNlо)

т 4 Сппк на На осн. т.lВ от
договора: същI{ят Спецификация и
влиза в сI4ла от допълнителни
2а.а2.2а\1 г. клаузJ4

гlредставляваща

неразделна част
от .Щоговора tа

tlл. 20а от lЗЗД

даХ неП
лrесец(а) или _днrl о1, краiiния срок на

т.4 от
Спецификация
l1

допълнителн11
клаузи към
!оговора,
като съшият
влиза в сr{ла
от
20 .02 .2ai1

m Д Сппи ца

договора: 12
месеца, считано
от датата на
сключване на
борсов договор

III.6) Срок на изптьднение
Срок на изпъJlнение IJ NIесецtt: }t_пи дttи
иJl и
началIlа дата 2olo2f 2o17 дд/мпl/гггг
KpaiiHa лата tg l oz l zor8 дд/шr м/гггI,

(от сключване на договора)

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
СтойностбезДДС: З9В4 С. С0
Разрlенен курс към BGN:

вс}.]Валlта

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект иf 11ли пр()гра!Iа,
финансиран/а със средства tlT Европейския съюз

ДаП неЖ

Фlлнансирането е % от cToiiHocTTil на договора.

fV.r) Дата на прикrIючванез
t9 l oz l zot8 дд/мшr/гггг

fV.z) Причини за прекратяваrrе/унищоiкаване на договора (rtогато е прило;+trrмо)

(Кратко oпIlcaнIle на обстоятс.,lс1,}til,га, KorlTo обr,сцаRят црекраr,яваlI ването)

fV.3) Договорът е llз}Iенян даХ неП
ПporreHeH<r
ус,аовие от
договора

Преди про}lяната След пролrяната Правно основание
за проl|Iяната

W.5) Договорът е изп,N-Iнен в пыен обелr
Изпълненrtето е _ uZ от, tllle7llrеTa на лоI,о}Jора (при чilстl,lчllо tt:;rt,b,,ltteltlre)

Причинrr за част}lчното }iзпълненllе (когато е приложlrпrо)

даХ неП

описанItе на IlчlI tI I.iTC за tIiIс,гIlчI{ото ltзпъл н

опllсание на чините за забава,

Iv.6 за rrзплатената

vltl I i{(]ahOi]b b:.{{)--]6ls i()|1:]31nl0.]h')cl.b

по (в ци(lрlr):

I

]
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Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN

21440.24 Biut\Ta: BGN

П'.7) Във връзка с изпъJIненI{ето на договора се дь,Iriiат lIлIt са п,,IaTeHll
неустойки
П от trзпълнlrтеля Разшlер: Ва-цtта:

да П неХ

! от възложителя Размер Ва_плта:

Причини за t]ъзникване на IjадълженItето за неустойките (когато е прtrложllмо)

(кратко описание на причllните за неустоiiките)

V: (когато е

\Т: на

\ЦI: Вт,:rло;кител:

на
l8

\ЦI.r) Трите имена
Георги Велков Коле

\ЦI.z) ,Щлъiкност:
Ректор

УНП {tdabOi7b-b]l(b](,_'iý-a0 l []8 I аабd69еЬh
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