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Притурка към Офици€uIен вестник на Европейския съюз

Инфорпrация и онлаiiн форrчIl,ляри : http ://sir-nap.ted.etrгopa.err

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЬЧКА
Резултати от процедл}ата за възлагане на обществена поръчка

Щиректива zot4lz4lLC / ЗОП
!Проект на обявление
fi Обявление за пу,бликуване

РА3ДLII I: ВЪ3JIАГАЩ ОРГАН

Телефон:
+З59 54ВЗOЗ56
Факс:
+з59 54взOз71

РАЗДF_II II: ПРЕЩМЕТ
Обхват на обществената

II.r.l) IIацменование:
,Щоставка на автомобилни rrорива за служебните автомобили на Шуменски
университет Епископ К. Преславски

н 2
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*,
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I.r) Наименование и адреси 1 (моля, посоqете всички възлагащи органlI, които
отговарят за процедlрата)
Официално наименование:
Шуменски универсI4тет Епуiсксп К. Преславски

Национален регистрационен номер: 2

0009з4вбз
Пощенски адрес:

ул. Университетска 1 15
Град:
Шумен

код NUTS
вGззз

Пощенски код
9700

flържава
BG

Лице за контакт:
Марияна Георгиева
Електронна поща:
opGshu. bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu. bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http: / /profil-na-kupuvacha. shu. bgl
I.z) Съвместно възлагане
! Поръчката обхваща съвместно възлагане

В с.пуlай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - прllложимото национално
законодателство в сферата на общест}]ените поръчки:

[lПоръчката се възлага от центраJIен орган за покyпки

I.+) Вид на възлагащия орган
!МинистерстI]о или Rсякакъв друг национален

или федера,rен орган, tsключително техни
регионални илIt местни подразделения

! Национална или федерална агенция/с-rrужба

f; Публичноправна орган изацlrя

! Европейска инстltтуция/агенцtrя или
меяiдун а родн а о рган иза ция

п
п

Регионален или местен орган
Регионална или NIecTHa агенция /слl,экба

ПДру.,".,

I.5) Основна дейност
! Общи обществени услуги

!Отбрана
[Обществен ред и безопасност

f Околна среда

!Икономически и финансови дейности
пздDавеопазване

[Настаняване/жилищно строителство и места
За ОТДIlХ И КУЛТ}"Ра

ПСоциа;rна закрила
!Отдих, к}пtчра и вероизпоtsедание

ffiОбразование
пдруга дейност:

II.r.a) Основен СРV код:
flопълнителен СРV код: 1 2

09100000

II.r.з) Вид на поръчка



РА3ДЕ"II II: Описание f Обособена позиция
II. Описание 1

Партrrда
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II.r.+) Кратко описание:
,Щоставка на автомобилни горива - бензин (А95Н), бензин (А98Н) l,T

дизелово гориво за срок от 12 месеца за нуждите на служебнr{те
автомобили на Шуменски университет и структурните му звена в градовете
Шумен, Варна и .Щобрич. Видовете автомобилни тарива предмет на
настоящата поръчка, както и техните прогнозни количества са следните:
1. Бензин А95 - 10 000 литра;
2. Бензин А98 - З 000 литра;
З. .Щизелово гориво - 10 000 лит d

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Нее на обособени

II.r.z) Обща стоЙност на обществената поръчка (без да се вr<лючва ЩЩС)
Стойност:40940.00
(Моля,llосочеllrc обuрпю ctttoilHocttl на обulесtпвенопlо llоръчка. За ttнфорstаLr,uя olll*ocHo
rrнdrtвrtdуалнu ltоръl{кlr, моля, Llзползваtiпrc разOел V)
илlr Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за ралlковч споразуменuя - обtца максu:40лна anoilHocttl за ця,lоtпа проаължlпllелноаll)
(зс duнс.иtrчнll сuсmемч за покупкч - апоilноспt нс поръчкdпlа/umе, кояlllо/коutпо не е/са
вшtючена/ч б преаutлнu обявленuя за възлаеане на поръ.tкч)
(за поръчtаl, базuранtt н0 paMKoBu споразаменл!я; ако пlова се t!зuскбо - clltor"iHoctrt но

,tl обявitенttя .за възла2ане на llне 6

II.z.l) Наименование: 2

Обособена позицlля NQ:
2

II.z.e) Щопыrнителни СРV кодове 2

ОсновенСРVкод: l 09100000
,Щопълнителен СРV код: r 2

II.z.з) Място на изпъ.rIнение
основно място на изпълнение:
на територията на цялата страна
код NUTS:1 BG

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
ttзисквания)
Настоящата обществена поръчка е за доставка на автомобилни горива -
Вензин (А95 Н), Бензин (А98 Н) и Дизелово гориво при условия на
безналично плащане на ПОС терминали, чрез издадена от Изпълнителя _

продавача карта за срок от 12 месеца за всеки служебен автомобил.
Служебните автомобили на Университета обслужват структурните му зВена В

градовете Шумен, Варна и ,Щобрич. .Щоставката се извършва в
бензиностанции на Изпълнителяl (собствени или наети) както на

териториите на областите Шумен, Варна и .цобDич, така и на територrIята
на цялата страна. Прогнозните количества и видове горива са следните:
Вензин д 95Н - 10 000 л., Бензин д 9вН - З 000 л. и .Щизелово гориво -
1О ООО л..Щоговорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса
на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища
за период от 12 календарни месеца.

II.z.5) Критерии за възлагане 1 2

! Критерий за качест}tо - l1шrе: / Тежест: r z zo

най-ниска цена
Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест; 1 2О

Щена - Тежест: 21

1001

п
х
100

II.д.rl) Информация относно опIциите

:
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Опции
Описание на опциите

даП неХ

II.z.rз) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програпла, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

даП неХ

II. z. r+),Щопьтrнителна информация:

РА3ДЕJI IV: ПРОЦЕД)rРА
Iч. описание

fч

fV.r.l) Вид процедцlа
[Открита процедура

[Ускорена процелyра
обосновка:

!Ограничена процедура

!Ускорена процедура
обосновка:

!Състезателна процедура с договаряне
[Ускорена процед}ра

обосновка:
!Състезателен диалог

Партньорство за иновации
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
I]естник на ЕвропеЙскIlя съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Гr)

!Публично състезание
п попълнете ожение Г

IV.r.з) Информация относно рамково споразумение или динамична система 3а
покупки
fТази обществена поръчка обхваща скпючването
ПУстановена е динамична система за покупки

на рамково споразумение

IV.r.6) Информация относно елекц)онния търг
ПИзползван е електронен търг

IV.1.8) Информация oтIroctto Споразумението за държавни поръчки (Gрд)
обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки даП неХ

fV.z.r) Предишна rryбликация относно тази процед},ра 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ПППП/S t]t]П-i]t]t]t]Пtl
Номер на обявлението в РОП:[l[]ППt]t]t]
(ЕОно опt слеOнuпле: обявлешrc за преOварuп7елна uнфорл|Тl|Llя, Ll3l1олзвано кOlпо покOно 30

ачасIпuе в съсIпезаmе!ша проtрОура; Обявленttе за поръчка; Обявленuе за )обровоltна
ех

IV.z.8) засистема покчпкина динамичнаотносно прекратяванеИпформация
сзасистемаа куванапокупки, П}'блrrобявлението динамичнатаобхваща прекратяването

влениеобя за

IV.z.g) Информация относно прекратяване на състезателна процедпrа, обявена чрез
обявление за предварителна ипформация
[възлагащ""" opau*, няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за

yHIl: 0Ьlё4с70- l 80c--l895-a5a8-7eb l 5e7tl-i()()
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V: ВЪЗJIАГАНЕ tIA ПоРЪчкАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция

относно невъзлагане

ч възлагане на та

да Х неП
ч

Поръчка Na (Щоговор N9):
Обособена позиция NQ: 2

fIаименование:
.Щоставка на автоl"{обилни

университет "Епископ К.
горива за служебните автомобили на Шуменски
Преславски "

105

Поръчката/обособена позицIrя не е възложена

!Не са полr{ени оферти или заявленIlя за участltе или всllчки са бrlли отх}tърлени

ПДруги причини (прекратяване на процедурата)

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

ПДру.о
Потребителско влизане в TED eSender: 7 _
Справка за обявления:i]ППt]-t]t]t]t]ПП ' (година и номер на документа)
!ата на изпращане на оригltнаJrното обявление: 7 дд/мпr/гггг

V.z.r) Щата на сключване на договора
2о.о2.2о18 гггг

V.z.z) Информация относно оферти
Брой на полr{ените оферти: l
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП - както е определено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: r
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о

път: она п по

от иконоNIическ1.1 olICта е l]ъзложена нап
на изпь]Iнителя 1fIаименование и

Национален регистрационен номер: 2

L2i6992a2
Официално наименование:
Лукойл - България ЕООД

Пощенски адрес:
бул. Тодор Александров 42

.Щържава
BG

код NUTS:
BG411

Пощенскtr код:
1000

Грал:
София

Телефон:
+з59 29174100

Електронна поща:
offlceGlukor1. bg

Факс:
+з59 29622208

Интернет адрес
www. iukoil. bg

Неизпълнителят е М

V.z.+) Информация относЕо стойностга на поръчката/обособената по3иция (без да се
вrслючва ЛЛС)
Първоrrачална обща прогнозна cToiiHocT на поръчката/обособената позиция: 2 4а 9 4 0 . 0 0

Общастойностна поръчката/обособенатапозиция: 4094 0. 00
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:

които са взети предвид
Валута: BGN
(за ра-лtковч споразуменuя - обtца максlL|иална апоilносm за mаlu обособена позutцuя)
(зо-аuна.чuнtt ittaieMu зо noкyllh1l - апоilносttt на поръчкапла/uпrc 3о ,llсзtl ncplnttdo,
кояtпо/коutlю не е/са вlt lючена/ч в npeaulu*Lt обявленuя за въ3лаеане на ttоръчкtt)
(за поръчкu, базuранtL но paMKoBu спорOзуменL!я; ако lпова се ttзllcкбa - спtойносlll но

поръчкаmа/umе ia mазtt парпшОа, кояtl7о/коLll11о не е/са вtсаючена/tt б преаutuнt! обявленuя за
възла?ане нQ

V.a.s) Информация относно въвлагането на подизпыrнител/и
! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнлtтел/tr
Gойност или дяЛ от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 'r

Стойност, без да се включва ДДС: _ Валlта: BGN
о//о

yHll: 0Ьlъ,lс70- I 80с-,1895-а5а8-7еь l 5e7l:i j99 l

даП неХ
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Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде }tъзложен на подизпълнители
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VI : ДОПЪJIНИТЕJIIIА ИНФО.
\Ц.3) Допьтнителна информация: 2

по обжалване
vI. които по обжа"rванеза
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцI4ята
Пощенски адрес:
бул. Витоша 1В

ски код
1000

.Щържава
BG

Грал:
София

+з59 29884070
Факс:
+з59 29807з15

Електронна поща:
cpcadminGcpc. bg
Интернет адрес (URL):
http: //wy^tw.cpc.bg

които за по
Официално наименование

Пощенски адрес:

{ържава:Пощегtс:ки код:Град

Телефон

Факс:Електронна поща

Интернет адрес (URL):

\aI.+.з) Подаване на жалби
точна информация относно краен срок/краliни срокове за подаване на жалби
чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

vI.+.+) Служба, от която може да бъде пол}чена информация относно подаването на
;rtалби 2

Официално наимено}rание

Пощенски адрес:

flър;кава:Пощенски код:Град

Телефон

Факс:Електронна поща:

Интернет адрес RL)

vI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
zz.oz.zot8

Унп 0Ьfъ,lс70- l 80с-4895-а5а8-7еЬ l 5e7ll-i99
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ПРИЛОЖЕНИЕ Гr - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
основания за възлагането на поръчката без предварително публик}ъане на обявление

за поръчка в Официален вестник на ЕвропеЙския съюз

Щиректива zor4lz4lЪC
(пrоля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в gьответствие с член 3z от {иректива zot4fz4lEC
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за }^rастие в отгоI]ор на

f,открита процедура
f,ограничена процедура

!За успуги/стоки за наrtноизследователска и развойна дейност при строгите условия, УкаЗани В

директивата (само за доставки)
строителството, достаtsките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради сJIедната IIричина:

!отсъствие на конкуренция по технически причини
!обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството

или творческо изпълнение
!защита на изключителни праl]а, вк.]]ючително права Rърху интелекlуална собственоСт

!Изключителни неотложни обстоятелстRа, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в сьответствие сьс строгите условия, указани в директивата

!.щопълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата

!ново/и строителство/услуги, които представляват поtsторение на сьществуващи
строителствО/услугИ и коитО са възложеНи в сьответстI]ие съС строгите условия, указани в

директивата
[Поръука за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвиденIlте в

конкурса за проект правиJIа на победителя или на един от победителите в него

!Осиryряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия

от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори и.пи синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно национаJIните правила и разпоредби

2. Други основания за tsъзлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за г{астие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

!обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директиtsата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите

съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съотl]етствие с дIiректи}rата:
(максимум 5оо думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Гs - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА стоЙност
основания ва възлагане на поръчка qрез пряко договаряне

зоп
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. основания за избор на процедура на пряко договаряне
строителството, доставките иJIи услугите могат да бъдат предостаl]ени само от определен

икономически оператор поради следната причина:

!отсъствие на конкуренция поради технически причини

!обществена поръчка с цел gьздаване иJIи придобиване на уникfu,Iно произведение на изкуството

иJIи творческо изпълнение

!защ"таъа изключителни праtsа, включително праtsа върх} интелекT-ална собственост

!йуслуги/стоки за на}л1ноизследователска и развоriна дейност при строгите условия, указани в

ЗОП (само за доставки)
ПДопълнителни достаtsки от първоначаJIния доставчик, възложени прlr усJtовията, указани в ЗоП
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ЩПредмет на поръчката е доставка на стока, която се търryва на cToкol]a борса, съгласно списЬк,
одобрен с акт на Министерския съt]ет, по предложение на министъра на фиНансите

Покупка на доставки или усJIуги при особено изгодни условия
!от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
!от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с креДитори или схоДна

процедура сьгласно националните правила и разпоредби
!Поръчката е за усJlуги, предхояцана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените В

конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите ts него

!Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от gьбития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е въЗМожнО
спазване на сроковете по чл. 178, ал.2и з от ЗОП

!Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъЙ катО няМа поДадени
оферти И;'IИ ПО!flfl€ните оферти са неподходящи и първоначално обявените усJIоI]ия не са
gьществено променени

!За много кратко време възникне възможност да се полr]ат доставки илIr услуги, при особено
изгодни },словия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарнrr цени

!Необходимо е повторение на строителство или услуги, възлоrr(ени от сьщия възложител/и на
първоначtulния изпълнител, при наличие на усJIовията, посочени в ЗОП

[Обществената поръчка е за услуги по приложение N9 2 и е на стойност по чл. 2о, N|. z, т- z от ЗоП

z. Обяснение
моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко догоtsаряне е

законосьобразно, като посочите sьотносимите факти и когато е ylrecTнo, правните закJIючения в

gьответствие сьс ЗОП: (максимум 5оо думи)
Съгласно чл. t82, ал. 1 от ЗоП, Възложителят може да проведе пряко
договаряне с определенI4 лица при наличие на някое ст основанията пс чл

19, ал. 1 в случая това в т. 1, а именно предмет на поръчката е

доставка на стока, която се тър1ува на стоковата борса| съгласно

списъК, одобреН с дкТ на lY]C, по греДложение на министъра на финаl-iстlте.
в този случайl борсовата сделка е предпочетена за реализмиране на

обществената поръчка предвид възможността, която предоставя стоковата
борса за обявление, провежпане и приключване на прсцедурата в кратки
срокове при същевременно запазване на принципI/тс- на Закона за

обществените поръчки за: публичност и прозрачност; свободна и лоялна
конкУренЦИя,.раВНопоставеностнаУЧаСтНИЦИТе'lнеДопУСКанеНа

дискриминаLJия; гарантиране опазването на търговската Ta1,1Ha на
кандидатите и ,Iехните предложения. В едно с товэ, с IIзбора на

НастояЩатапроLlеДУрасеДаВавъзМоЖНосТЗаУЧастИеНавСИЧКИ
потенциални участни|ци за изпълнители на поръчката, тай като търговията
на стоковата борса позволява всеобlrtа достъпност на всички пазарни

субекти и се гарантире ефективност при разхсдването на бюдхетните
средства.

възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на

законодателстItото на ЕвропеЙския съюз и на t]сички прIlложими законIl,

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува

може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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