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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул, Леге 4

e-mail: pk@aop.bo, аоо@аоо.ф
интернет адрес: hftp://www.aop.bg
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНВ IIЛ ПРОЦЕДУРА

!Проект на решение
! Решение за гryбликуване

! осьществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
zo r8оrzз-оо251-оо12(YYYYММDD-ппппп-хххх)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _ _ дд/мм/гггг
Професионалпа област, в rtortrTo попала цредметът на обществената поръчка
z8.

Решение р от гггг

Деловодна ипформация
Партида на възложителя: оо251
flодеrrение : Шlтrенски университет
Изходящ номер: РД-о9-gz от дата z4/ot lzo1,8
Коментар на възложителя:

РА,3ДВII I: ВЪ&IIОЖИТЕ/I
[tПубличен

I.r) Наименование и адрес
Официа;rно наимепование:
Шуменски университет Епископ Константин
Преславски

Национален регистрационен номер :

0009з486з

Пощенски адрес:

ул. Университетска N9 115
Град:
Шумен

код NUTS
вGззз

Пощенски код:
9700

flържава:
бь

Лице за контакт:
Марияна Георгиева

Телrефон:
054 8зOз56

Елекгронна поща:
rectorG shu. bg

Факс:
054 8зOз71

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu . bq
Мрес на профила на купувача (URL):
http : / / pTof iL-na-kupuvacha. shu. bgl
I.z) Вид на въ&ложителя
(попъ.ltва се от публичен възложител)
!Микистерство иJIи друг държавен орган,

вкпючително техни регионаJIни иJIи местни
подразделения

! Национална агенция/служба

[t IIубличноправна организация

! }lвропейска иЕституция/агенция или
межд/народЕа организация

!Регионален
ПРегионална

иJIи местен орган
или местна агенция/очlэкба

ПДр}.r".,,

I.з) Основнадейност
(попълва се от публичен възложител)
Побще."u.ни услуги !Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура

УнП: 7e48aab7-ecd2-488f:b]]E ta6608d66628 t



!Отбрана
!Обществен ред и сиryрност
!Околна среда

! Икономически и финансови дейности
пздравеопазване

f]Социална закриJIа

!Отдих, култура и вероизповедание

[tОбразование
ПДруга дейност: _

I.4) Основнадейпост
(попъ.пва се от секторен възложител)
!Газ и топлинна енергия
!Електроенергия
!Водоснабдяване
ПТранспортни успуги

!Пощенски ушуги
! Експлоатация на географска област
пдруга дейност:

Паргида: 0025l

РА3ДL/I II: ОТКРИВАНЕ
[lОткривам процедФа

[lза възлагане на обществена поръчка
!за сключване на рамково споразумение
!за сьздаване на динамична система за покупки
!конкурс за проект

! Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сиryрност

п. на

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГIРОЦЕ,ЩУРА (версия 6)

даП неХ

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедaра
Ограничена процедФа
Състезателна процедФа с договаряЕе
Състезате.пен диаJtог
Партньорство за иновации

без предварително обявяване

п
п
й

Конкурс за проект
Публично сьстезание
Пряко договаряне

(попълtва се от секторен възложител)
!Открита процедФа

Ограничена процед/ра
с предварителна покана за rrастие

Състезателен диаJIог
Партньорство за иновации

без предварителна покана за rIастие

п
п

Конкурс за проекг
Публично sьстезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в облаgгите отбрана и ситlрносг)
!Ограничена процедФа
!,Щоговаряне с публикуваЕе IIа обявление за поръчка
!Състезатоlен ди€шог
пдоговяряне без гryблицrване на обявление за поръчка

7з, ал. | от 3ОП
7з, ал.2, т. r, б. [...] от ЗОП
7з, ал.2, т. z от 3ОП
18, ал. 1, т. 7 във вр. с аJI. б от ЗОП

ПЧrr. 79, €uI. 1, т. [...] от 3ОП
f]Чл. r8, ал. 1, т. 11 във вр. с a;l. 8 от ЗОП
f]Чл. r8, аJI. 1, т. rz от ЗОП
[lЧл. r8z, аJI. 1 във вр. с чJI. 79, ал.1, т. [...] от 3ОГI

7
ПЧл. r8z, ал. 1, т. [...] от 3ОП

ПЧr,.
ПЧr,.
ПЧл.
ПЧr.

(попъ,пва се от rryблr.rчен възложите;r)

(попътrва се от сектореп възложител)
|-]Чл. rзz от ЗОП
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Партида: 00251 РЕШЁНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА IIРОtЕ,ЩУРА (версия 6)

!Чл. r8, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. б от ЗОП
!Чл. rз8, аJI. 1, т. [...] от ЗОП
!Чл. ц8, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал.1, т. [...] от ЗОП
!Чл. 18, [uI. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
!Чл. 18, iul. 1, т. rz от 3ОП
!Чл. r8z, аJI. 1, т. [...] от ЗОП
f]Чл. r8z, аJI. 1 във вр. с чл. 79, м.1, т. [...] от 3ОП
п
п

Чл. t4t, ал. r от ЗОП
Чл. l4z, aul. 4 във вр. с чл. L42, aJl.1 и чл. 141, a;r. r от ЗОП

(поrrъ.пва се щ)и въадагаЕе на обществени поръчки в обдастите отбраЕа и сиц4)поgг)
!Чл. l0o от ЗОП
!Чл. 16з, ал. r от 3ОП
ПЧл. rбд, а.lr. 1, т. Г...l от ЗОП

fV: ПоРЬЧКА
fV.r) Наименование
",Щоставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски
университет "Епископ Константт,lн Гiреславски"
IV.z) Обеrст Еа поръчката
!Строителство
fi,Щоставки
ПУФги
fV.3) Описание на цредмета на поръчката (естество и количеgIво на строитеJIни
работи, доставки IIJIи усл)rги иJIи Jrказване на потребностIt и изисквания)
Когато основният предмет sьдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани цrк.
Настоящата обществена поръчка е за доставка на автомобилни горива -
Бензин (А95 Н), Бензин (А98Н) и ,Щизелово гориво при условия на
безналично плащане на ПОС терминали/ чрез издадена от Изпълнителя-
продавач карта за срок от 72 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 Изпълниаеля| (собствени или наети) както на
територията на Областите Шумен, Варна и !обрич, така и на територията
на цялата страна. Прогнозните колиL]ества и видове горива са следните:

Бензин А 95Н - 10 000 л., Бензлтн А 98Н - З 000 л. и ,Щизелово гориво -
10 000 л. Посочените количества са на база статистика от предходните 12
месеца и се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем на
поръчката, като Възложителя не с ангаяtира ги усвои изцяло. Количествата
закупени r,орива, както и съотношението между видовете горива, ще
съответстват на нуждите на Възложителя. J]оговорът 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.
IV.+) Обществената поръчка съдържа ивискваная, свързани с опазване Да П Не 8
на околната среда
Критериrше, свързани с опа8ване на околпата среда приgьетват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация

критериите за подбор

показателите за оценка на офертите

изискванията при изпълнение на договора (к-rrаузи в проекта на общи
договорни условия)

( брой )

( брой )

( брой )

( брой )

IV.s) Ипформация отIIосно средства от ЕвропеЙская gьюв
Обществената поръчка е във връзка е проект и/или програма, фипанеиран/а сьс
средства от европейските фондове и проrрами
Идентификация па проекта:

даП неХ

Унп] 7е48йЬ7-есd2-488f-Ьззf- l a6608d66628



Партида] 0025 l РЕIIIЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕ,ЩУРА (версия 6)

fV.6) Разде.ляЕе на обособени позиции
Настоящата поръчка е раздеJIена на обособени позиции Да П Не 8
Мотиви за невъзможността за разделяне Еа поръчката на обособени позиции (когато е приJIожимо):
Предметът на поръчката попада в един клас съгласно Общия терминологичен
речник /СРV/ и не включва разнородни дейностти/доставки, поради което
не е целесъобразно същата да бъде разделена на обособени позиции.
rV.7) Прогпозна gтойност на поръчката
Стойност, без да се вк.lтючва.Щ,ЩС: 40500 Валута: BGN

fV.8) Предметът на поръчката се въвлата с пяколко отдеJIнI.r процедDи: Да П Не Е
Обща стойпост на поръчката, част от която се въадага с настоящата щроцед{ра:
Стойност, без да се включва,Щ"ЩС: Ba;lyTa: BGN

Списьк на остап€UIите процед{ри с кратко описание на техния предмет:

V: МоТИВИ
V.r) Мотиви за избора на цроцед{ра (когато е щrилохсимо)
(Кратко описание па фактическите обстоятелgIва, които обуспавят избора на gьответната
проце.щра)
Съгласно чл. I82, ал.1, Възлохителят tиоже да проведе пряко договаряне с
определени лища при наличие на някое от основанияаа по чл. 19, ал.1,
т.З и т.5-9/ в случая g.'7. Обект на настоящата поръчка е доставка на
тrорива включени Списък на стоките по L]л. 19, ал. 7, т. '7 и чл. 191, dл.
1, т. б от Закона за обществените поръчки, определени съгласно списък,
предложен от министъра на финансите и одобрен с Постановление N9 З47 от
08.1"2.2076r от Министерски съвет. В случая борсовата сделка е
предпочетена за реализиране на обществената поръчка предвид
възможността, която предоставя стоковата борса за обявление, провеждане
и приключване на процедурата в кратки срокове при същевременно
запазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност
и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на
участниците и недопускане на дискриминация, Iарантиране опазването на
търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Ведно с тове, с
избора на настоящата процедура се дава възможност за участие на всички
потенциални участници за изпълнители на поръчката, тъй като търговията
на стоковата борса позволява всеобща ,цостъпност на всички пазарни
субекти и се Iарантира спазване на основната цел на закона -
осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства
V.z) Лица, до коrrто ее изцраща покацата ва 5rчдgтr. в цроцедaра па дотоваряпе без
предварIIтелно обяв.тrение, договаряне без цреlраритgппа поканi ва 5rчдglуg,
договаряне без тryблиrсуване Еа об.вlrепие за поръчка, цряко договаряпе (котато е
щlиложимо)
Сделката ще се извърши чрез "Софийска стокова борса" А,Щ, която е
лицензирана борса от !КСБТ.
V.3) Настоящата цроцед/ра е свързана с цредходна цроцед/ра ва възлагане на
обществена поръчка и.JIи Korrl$/1rc за щrоект, ко.ято е (когато е щrи.rrожrлмо):

дд/мм/гггготкрита с решение N! от дата

V.4) Допъ.тrни,геJIната доставка/повторната усJrуга I.u!и gгроrrтепgтво е (когато е
щlиложимо)
Стойност, без да се вюrючва,Щ.ЩС: Вапута: BGN

УНЛ: 7е48ааЬ7-есd2-488ЕЬ3зf- l a6608d66628 4



Партиm: 0025l

vI

чII ИНФОРМАЦIЛЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕ!УРА (версия 6)

!обявлението за оповестяване откриването на процедФа
!поканата за rIасгие

VII.I) Щопъ;rните;rна информация (когато е прЕrIожимо)

\ДII.z) Оlrган. коЙто оттоваря за процелут}ите по обя{алваЕе
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национа-rrен идентификационен N9 (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша N9 18
Град
София

Пощенски код
1000

,Щържава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadminG срс . bg

Факс
02 9807з15

Интернет адрес (URL):
http: / /www. срс. bg

VII.з) fIодаване па rкалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
чл. 19], ал.1, т.5 от ЗОП

на

VIII: Въ3лоЖиТE.II

на

VIII.r) ТРи:ге имеЕа: (Подпис)
проф.д.и.н. Георги Колев
VIII.z) Дтьжност:
Ректор
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