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1. II. IV.
BG-Хасково: Покупка
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Доставки
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ОДЗ №17 Иглика Хасково, ул. Генерал Скобелев №11, За: Венета Тенчева, България 6300; \
Тел.: 038 624624, E-mail: iglika_a@abv.bg
Място/места за контакт: Венета Тенчева
1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна/и дейност/и на възложителя
Образование
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II. 1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на гориво за отопление, гаьол със съдържание на сяра - 0,001%/маркирано гориво
отопление/ за отоплителния сезон 2015/2016 година.
II. 1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка
Място на изпълнение: гр. Хасково, ул."Генерал Скобелев" №11, ул. "Червена стена"
Код NUTS: BG422
i ; i; Л !. |
II. 1.4) Кратко описание на договора/сноразумениего - предмет и количество
Доставка на газьол за отопление оцветен/маркиран/ със съдържание на сяра - 0,001% - 30 000 лит]

за отоплителен сезон 2015/2016 година за нуждите на ОДЗ №17 "Иглика" Хасково за периода <
14.10.2015-30.06.2016г.
ПЛК^д съгласно Класификатора на ОП (CPV)
09134200
Описание:
Дизелово гориво
11.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната
търговска организация
НЕ
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ТТ.2.Г)
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Стойност
27870 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА
IV.1) Вид процедура

В И

IV. 1.1) Вид процедура
Договаряне без обявление
IV.2) Критерии за оценка на офертите
IV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
IV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
IV.3) Административна информация
IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № 468 / Обособена позиция №: / Заглавие:Покупко-иродажба на стоки, чрез
посредничество на членове на "Софийска стокова борса" АД
\Д^га на сключване договора
14.10.2015 г.
V.lUk^ra на решението за възлагане на поръчката
02.10.2015 г.
VE^ort на получените оферти

Мм

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Зара Е ООД, ЕИК 833093660, кв. Индустриален, ул. Индустриална №1, България 6000, Стара
Загора, Тел.: 042 616515, Факс: 042 616516
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 27870 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 27870 BGN без ДДС
УГЕри изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI. 1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.;
02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg. Факс: 02 9807315
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show__doc&doc_id=693635&newver=2&PHPSESSID=a22601...
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Интернет адрес/и:
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URL: http://www.cpc.bg.
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

if

20.10.2015 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - &
за членовете на обединението
Чрез Софийска стокова борса АД
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор

ill;
ЩШ К!

Основание за избор на процедура на договаряне без обявление
з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП и във връзка с приложението къж
чл.38, ал.1, т.12 от ППЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата;
II
поръчка са определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища^

чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен ор
•: I
IS
Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона.
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