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България-София: Дизелово гориво
2018/S 017-035714

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/25/ЕС
Раздел І: Възложител
I.1) Наименование и адреси

„Софийска вода“ АД
130175000
район „Младост“, ж.к. „Младост“ ІV, ул. „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А
София
1766
България
Лице за контакт: Сергей Поборников
Телефон:  +359 28122456
Електронна поща: spobornikov@sofiyskavoda.bg 
Факс:  +359 28122588 / 28122589
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.sofiyskavoda.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

I.2) Съвместно възлагане

I.6) Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на дизелово гориво.
Референтен номер: ТТ001593

II.1.2) Основен CPV код
09134200

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на договора „Доставка на дизелово гориво“ е разделен на следните обособени позиции:
— първа обособена позиция (ОП 1) — Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на
биодизел съгласно Закон за енергията от възобновяеми източници,
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— втора обособена позиция (ОП 2) — Доставка на дизелово гориво за отопление.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закона за енергията от
възобновяеми източници.
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09134230

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
DDP резервоари на възложителя град София съгласно Incoterms 2015.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закона за енергията от
възобновяеми източници.

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на дизелово гориво за отопление.
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09134200

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
DDP резервоари на възложителя в град София съгласно Incoterms 2015.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка на дизелово гориво за отопление.

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
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IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 149-309119

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под
формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 7722

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закона за енергията от
възобновяеми източници.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
08/01/2018

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 7721

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Доставка на дизелово гориво за отопление.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
08/01/2018

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309119-2017:TEXT:BG:HTML
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VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/01/2018
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