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АгЕнция по оБщЕствЕни поръчl(и
1000 София, ул, Леге 4

е гnail| рk_@а!]r_Ьg ,

интернет адрес:

рЕшЕниЕ зА OTI{PI,IBAI{L нА процЕд}?А
!II1loelrт tlа репtеlltlе
ffiI)ettlelttte за п_r.блIrш ване

trIII на регIrстрацлrонната форма от ССИ

о,г : tб lo(l lzot
ово инФор

Дсл<rподна rrнформацпя
lIартIIда на l]ъзло)клтеляi оо758
lIоделенlIеi
IlзхоллLц Ho[Iepi 75о от дата 16/о6/2о17
I{oпIcHTap на }rъзло}кителл:
l1Fa-п],Ia]rJKaIlI,IoHHa ст,lстема с предмет ,,Доставка на r/]ас-па l,T гресit" реф. I,|' кС
I) !] ],':] t] l l I, .

Р\3ДIiД I: I]ЪЗЛОЖИТЕJI
! I1r б",r rt.tetl

I.1) IIarl[reHoBaIIIte Il адDес
(JфrtцIlа,rно наtrпtепование:
ЕгI.i r е.п ЕАД

fIацлtонапен регпстрацIIонен HoNtepi
12з52Fj49д

1IollleLicKй a/lpec:
ll:ън гра да
ll)ал:
Гъ.пъбово

код NUTS:
всз44

fIoщeHcKIt код:
62BN

Лържава:
]] (j

Jllrl(e за KotlTaKT:
l, г]а,]l :l..1ира Дт,Iмитрова

'Iелефон:

041t 62з9з
Iiлсхтроltпа поща:
гпп г kеt_aзbrj 1 ke ] -]эq. соm

Факсi
0418 62з9-]

IIlrrepпeT аiцрес/rt
ОсIIовсп адрес (URL)i
ht tp: ,/ /иlwii. Ьrikе l -bg . соm
Мрсс Еа профtIла па купувача (URL):
1li _р:,/ /irbi!r. br:ikel-bg. соm/Ьglаlэочt-us/lэuуеr-рrоf 1f e/qL]ali f icat j оr)
s},s emS/168-doStavka rra паslа r-greSj_-ref kS-09-2017
I.2) IJllл rIa rrъirложителя
(попълва се от пчблпчен възложител)
! Ml r rl Irсгерство lIлл друг дъря(авен орган! ! Публичtrоrtравна организацIIл

пIiлIочIIтелно TexпlI регионaшIнI.1 LIлл п{естl tL
подразде,пенlIя

! Ilatцtotlaltl ta а r,ett rtllя/слlскба !Европеiiска лнсr,lr,гчцпя/агенцllя и:tlt
i\Iе}кд\.народна оргаI IllзаI l I lrl

! Регttопа_пеп lT,,lrT пlecтeIl opIaH
f]I'егtrоtlil_пIlа llлп llec,l lta а геtt ц 1.1л / слуrкб а

ПДрtl r,,rп,

I.;J) Ося()вrrа леI"rност
(поtIt,"llпа се ot trl,бллчсtt възлоrl(птел)
!Обrllссl Bclllt r.слчгlr

!Отбрапа
! Обrrlес: гвt'lt ред Il слIг\,рност

!Ortrllrlra срс7lа

ПIl',ot,,,пttr,tc,'trtt и (LlllHjlHcoBlt дрйностll
П3,,tuапесlrIазваttс

! НастаtIя ваltе/ltlиJlцщно строптелствQ и Nlеста за
отдltх tt к},лц,ра

!Социа-llна закри,,lа
ПОтдих, кул],},ра п вероIlзпо]]сданпе
!ОбllазоваltItе
!fl p_rтa леii посr:

I.4) Оснопяа деirност
(погrьлпа се от сек,гоl)ен I]]rзло)китеJ1

\ |||| ll"lll'ir I.bilc.l|( l,n lc],ýr779]d |Sяctr
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i'ilз lI 1,ol UIIllIIIа еI]ерIIIя
Ii]lеliTроеIIергIIя
I](rк)сIIабляI]аве

РАЗДЕJI II: ОТКРИВАНЕ
!OтKprlHall про!lелуl)а

!за в,ьз-,Iагане на обrrlествена поръчка
!за ск,ltочване па рапlково спораз} NIение

!за сьздавапё Hir динапttlчна спстепlа за цокупк1,I

!KorIKvpc за проект

ffi С,ьзлавалt квалrl(ltцкаt(иовна систеl\{а

l Iор,i,чката е в облас,гп,ге отбрана и сиryрност

III: ПРАВНо осноВАниЕ,

orIlcllcl{I! \ сJ]угп
l,Kr,rr ro:l ,, 111 1 ,11 о"11,,1,],,,,;1 ,,ti 1:r,,,

/l(еиItос'I:

даП не8

(rlоtt,ыlва се от пчблп.rсн възложлтсл)
!(J,l KpltTa проrtед1,1lа

ol I)аlIIlчеtIа процед\,ра
( l,(|гезателпа процед\ ра с договаряне
С,LсIеза,l,елен дIlaLпог
f[ap,l]IbopcTпo за пноl]ацпи

огопарлне без предварIIтелно обявяване
I{oIIIi!)c за проскт
lI\ бпIгIIIо със,гезлнIIе

(ltопт,лва се or секгореIl в,I)3ложи'IеJl)

!()TlrllrlTa пpollel(\ ра
! Огlrаr l t rч е l t ir ltllоцел,rllа
ffi,){rrговаllяttе с предварIIтелпа покана за }част1lе

(]ьс IезiU,елен дIliLпог
I]арIпьорстпо за IIновацлil

огоDдряпе бсз прслварIlтелна покана за )аIас,гие
I(oHK\ рс за проект
ГI\ блlIчно състезаtlле

(за в ьз,,lаt atle lta обtцесl,веlIа пор,ьчка в областлте отбраIlа п сttryllнос,г)

! Ol1lirrl ttчеttа ltрочел,t,lrа

П '[,lI oI{a рлFр с II\,бJI tIK!BirIle IIа обявлрlIIIе зп порыl ка

!С ьс геэаr elteIl лltrutог

(попьпва се от п},блItчеп възложител)
7з, .Lл, 1 от ЗС)П
7:], .Lп, 2, т, t. б, [,..] от 3ОП
7з. ал, 2. т, 2 от ЗОП
18,.Lп, 1, т,7 във вр. с ал. б от ЗОП

tIл, 79, .ш, t, т, [,., ] от ЗОП
tIл, 1В, .Lп, r, т, rr във вр, с ап, 8 от ЗОП
tIл, 18,.Lп, 1, т, 12 от 3ОП
tIл, 182, .Lп, 1 във вр, с rIл. 79! ал. r, r. [,..] о г 3ОП
LIл, r{,]2. ап, 1. т. I.,,l от 3оП

(IrorI,ыBa се от cerrTopeH възло;кrrтел)
tIл. 1з2 от ЗОП
tI1, 1{,]. irл, 1, т, 7 във вр. с iLп. б от ЗОП
tl.п 1з8, ал, r. т, [,.,l от ЗОП
IIJL lз3, iLп, 1 Rъв Lp, с чл, 79, ап. 1, т, [,,.] от ЗОП
Чл, r3, ал, 1, ,г, 11 във вр, с ал, 8 от ЗОII
Ч,п, 13, а-п, r, т, rz от З(JfI
tIл, 132, :l,,1, r. т, [,.,] от ЗОП

, 11,12, аJL 1 Rъв вр, с чл.79, ал. t, т, [,,.]от 13ОП
, r4l. а_п, 1от ЗОП
, 142, aLп, 4 вы] в]]. с чл. t42, aLп, t и .iл, r41. ап, 1 от ЗОП

(rr<lпъ-,rва се прll възлагапе на обIцестRени поръчкII в облаr:тlrте отбрава rl сrIп,рност)
. 16о от ЗоП

\lll! (1.],lrr bli. ]!l !ItI i]77Ф]d]ýsl)
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РА3ДЕ,Л fV: ПОРЪЧКА
l\/.r) I-1аIIмеIrоRаЕие
,,Jо.тавка на масла и греси" реф. N, кс 09/201]г.
l\'.z) Обскт на поръчtýата
! (ir pollTclrcтBo

Щll<rcTau,t,,
ПУслr гrl

IV.:]) Опшсание на предмета на поръчката (естество lI колItчестDо на стро!rтелни lrаботrr.
достаRItIl rtли ус-l}ти лIлII у(азваяе на поц)ебцости п изисквания)
Кога,го основнItят предNrет съдържа лопъJIнителни предметrr, те трябва да бъдат оlIисавп ,гук.

Пг e.,il!,re т на к валйфикационн а т а crjcTeМa (i{С) за подбор на стопарaкI,1 субектrI е
д._]l]!ав{ата на масла и греси, подробно опIlсани в техническата спецификацл]я
!!i--разделна част от настояLцата документация.
:].] вся(а конкретна поръчка/ възлагана чрез настоящата кв алиф]4к а I.],ио нч а
1]JlLaTeI!4a, Възложителя определя колI4чеството масла и греar, несГ]ходrlл4о за
-цa(-тав!iа,

l\1.4) Обпцествеrrата порт,чка съдърlriа изrtсr(Rанrrrr, свърirанIt с опазваIIе на Да П EIe Х
()IioJ'IHaTa СDеДа

(irrо-;Iя, lrосоче,l,с броiiI{1rrrTclrrrrrTc, свър3ацlI с опа3ване ца околната срела прIrсъс!,ваT' в:
l,cxI]lIrIc(Kilтa спеIllrdlпкttцlтл

t<ptt гсрlttrтс за подбор

I t о Kaila,l с,ппте за оценка на офертrrте

I!зtIсIillанIIя,га прII IIзпълненпе на договора (rrлаlзtt в проскта ца обII(lI
д(),,()l]о|)нIt \,оlовlIя )

(брой
(брой
(брой
(брой

)

I\I.5) Пrкl)орлIацItя относно средства от Dвропейскltя съкrL
()бuLес,гl!ената поръчка е във връзкit с проскт и/илп програl!Iа, фII паIr си pilll /а cr,c срелстпа Да П Нс Х
tl r eBpolleiicKtrтe с!онлоI]е и програп,lп
]IjlеtI1,Il(l)IIкацля на проекта:

I\'.б) Разлеляне на обособенл позlllцlrи
Ililсl,ояu(ата поръ.!ка е раэделепа па обособепп позпцпи ДаХ НеП
NIoTI]пIl за неRъзNlоя{ността за разделяне на поръtIката ва обособепII позпцIIIJ (когаr,о е ttpпltcrlKttп,ro):

l\'.7) IIрогнозна cтoiiцocT на поръчката
Сгrliillсlсг.бсздасе}rIФIочваДДСi -]-.1Г)000 Вал\та: вс L,

I\r.8) Прсдмстът на поръчката се възлага с няколко отделнлr пDоr(ед}рIr: даП неХ
Обп(а cTor"rHocT на поръчката, част от I(оято се възлпга с настолпIата процсд)?а:
('ToiiHocT, бсз да сс вклю.rва ДДС: Вап\.таi 'L]GL]

('llIIc,1,ii IIi1 ос,гана.IIlI-1,е процел\l)It с кl)а,гко опrtсаItпе IIа техIiltя пре/lп]еI I

Ч.,r, r(lз. ал, r от ЗОII
164, .Ul 1. ,г. l. ,l от ЗоlI

\ llIl i6]nir Ь<l. llc] 'r,]c] rr77q](!]ýsc\
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Р-,\Зl{ЕJI V: МОТИВИ
1'. t ) NItlTrrпrr за Irзбора rrit проl(слlрir (ксlгатll с пplr,T o;rtrrirro)
(I'il)nII() oпIJcatIItc lla (laliTTt.TccKlrTc обстоятс,rствit. litlttro обrсlIilвяг ttзбrlрir rla (, l , ( ) I п с I l l а I ll rrllorlr./|t Illt)

\',2) JIlrl(ar, до KolIT(, сс IIзпраIlIа поканата за }пtастrlе tt IIроrlел!,ра rIa логовлряtlе без
IlpcлltaprrтcjlHo обявлснrrс, доголарянс без предпарrrтслна понitтr.l irat }-частrIс! дtrговарлrrс беll
пl бJrlrl{t.r!arrc tla oбrIBJ,IеHIle за поръчrlа, пряI(о договарянс (когато е прlIло2кrIirlо)

\I.3) IIастолщата процед}.ра е свър3ана с предхолна процел!rра l]а въl}лагане Iia общсствсна
поръчI(а llлll конк}.рс за проеI(т, I(оято е (когато е прrrлоir{rlIrrо):
aT l1-1I: га a !епIен]Jе Nl от д.]та дл,/iд,1/1,I.1.1,
публl,tкувана в Регистъра на обществените поръчки под унI,1кален Ns

- (ппппп-уууу-хххх )

строIlтелство с (когато с прIIлоrIiIIirIо)
]]ал\таi

\r.4) Д()пьтнrrтслната доставка/повторната ).с.ц]та
('rrliirltlcr. бсэ /la се вклtсlчва l[flC:

IIлlI

I'АЗЩIiЛVI: ОДОБРЯВАМ
ffi обявllс.tlttL.гtl 3it t)tlоl]ес,глl]анс oTKpIIBiLHeтo на проIlсл)ра
! tloKarlaT it зl r час r rre

РАЗ,ЩЕJI VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
\aII.1) ДопълнItтелrrа rrнфорпrаlция (когато е прtrлоiкимо)

YII.2) оDгаII, Koiiтo отгоRаtrя за пDоIIедl,Dllте по обrкалване
Od)IIt(tlаl7l!]o наипIенование
li.] I,,1l 1 1-],1я fa зашита на конк\rренцията
IIацItоlIа-цен IIдентп(ЬIIкацлоtIен Na (ЕИI()

lIotllcllcKlt адрес
L.i "л . l]I,1T oI]Ja 1i]

l'рал
a.]d)Ir я

Пощенскл код
1000

Дъl)жаl]а
I'e lly блIr rа В,ьJlгария

ТелефоЕ
02 9B840l0

Лl(I)ес за еjIекгроl!lIа Ilollla
.t,,r,]I1in[. ]рi], bq

Факс
02 9вO7з] 5

lIIITePEreT адрес (URL):
]-r r l_p: / /l,./!.ri^]. .рс. bq

\.II.:]) ПодаRане на яiалби
Точttа Itlt(lopпtarlltя oTIloclIo краен срок/краtiни срокове за подаRане на жаtбtl:
1-'1Tra; н. правилата на г_п. 2l от Зоп(чл. ] 96 rl .:-пе.цвашIIте a,т з()П)

\.III. 1 )'ГрrIтс lrпrеrrа: (fIодlпIrс)
j iIi, н l,-F]il,B IiaBll._,B

\iIII.2) Длыкносr, \4
I,I ]llълнrlтелен ДL]ре кт ор

\ lII пi:!\l,irl bilc c.rr)]cI r]l79:.|]l]x.b


