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България-София: Горива
2017/S 022-037260

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Централен орган за покупки, Министерство на финансите
000695406
ул. „Георги С. Раковски“ № 102
София
1040
България
Лице за контакт: Иванина Белева, директор
Телефон:  +359 298592772
Електронна поща: cfcu@minfin.bg 
Факс:  +359 298592773
код NUTS: BG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement&p=2?id=79

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Икономически и финансови дейности

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

II.1.1) Наименование:
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и
автокозметика.

II.1.2) Основен CPV код
09100000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

mailto:cfcu@minfin.bg
www.minfin.bg
http://www.minfin.bg/bg/procurement&p=2?id=79
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II.1.4) Кратко описание:
Поръчката обхваща сключването на рамкови споразумения за доставка на горива за нуждите на
възложителите,посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Включва доставка на автомобилни бензини,
горива за дизелови двигатели, газ пропан-бутан, смазочни материали и автокозметика както и метан за
територията на гр. София; CPV кодове: 09100000 Горива; 09211000 Смазочни материали и препарати;
23421111 Метан; 09211900 Смазочни двигателни масла; 39831500 Почистващи препарати за автомобили;
09211650 Спирачни течности; 24951311 Антифриз; 24951000 Греси и смазочни материали. Поръчката
включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на автомобилни горива чрез
карти за безналично плащане; Обособена позиция 2: Доставка на смазочни материали за автомобили и
автокозметика; Обособена позиция 3: Доставка на природен газ — метан за автомобили на територията
на град София чрез карти за безналично плащане.

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

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 77 650 000.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09100000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
София и страната.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособена позиция 1 обхваща доставки чрез карти за безналично плащане на следните видове
автомобилно гориво:
Бензини за автомобили. Горива за дизелови двигатели. Газ пропан-бутан за нуждите на възложителите
по ПМС 385/2016 г. Количествата ще се определят в зависимост от конкретната необходимост на
съответната администрация и в рамките на бюджетните й средства при сключване на договори по реда
на чл. 83 от ЗОП.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

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 смазочни материали за автомобили и автокозметика
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Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09211000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
София и страната.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособена позиция 2 обхваща доставки на смазочни материали за автомобили и автокозметика
включително Масла и филтри за автомобили; Греси; Антифриз; Спирачни течности; Течност за чистачки;
Добавки за гориво; Препарати за почистване на тапицерия, за табло, ароматизатори; Други видове
автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на възложителите по ПМС385/2015 г.
Количествата на заявяваните автомобилни горива, смазочни материали за автомобили и автокозметика
ще се определят в зависимост от конкретната необходимост на съответната администрация и в рамките
на бюджетните й средства при сключване на договор по реда на чл. 83 от ЗОП.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

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 природен газ — метан за автомобили чрез карти за безналично плащане на територията на
гр. София
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
24321111

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
София.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособена позиция 3 обхваща доставки на природен газ — метан за автомобили на територията на гр.
София чрез карти за безналично плащане. Количествата ще се определят в зависимост от конкретната
необходимост на съответната администрация и в рамките на бюджетните й средства при сключване на
договор по чл. 82 от ЗОП.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не
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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
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

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: 2016/S 158-286055

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

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: СПОР-48

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
30/12/2016

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Лукойл България ЕООД
121699202
бул. „Тодор Александров“ № 42
София
1303
България

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286055-2016:TEXT:BG:HTML
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Телефон:  +359 029174104
Електронна поща: andonov@lukoil.bg 
Факс:  +359 29622228
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.lukoil.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Петрол АД
831496285
бул. Черни връх № 43
София
1407
България
Телефон:  +359 29690110
Електронна поща: zop@petrol.bg 
Факс:  +359 29690296
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.petrol.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 75 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 75 000 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: СПОР-1

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Доставка на смазочни материали и автокозметика

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
10/01/2017

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Промишлено Снабдяване ООД
109574862
Цар Освободител № 257

mailto:andonov@lukoil.bg
www.lukoil.bg
mailto:zop@petrol.bg
www.petrol.bg
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Кюстендил
2500
България
Телефон:  +359 078550007
Електронна поща: office@promsnab.eu 
Факс:  +359 885555377
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.promsnab.eu
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Карио ООД
200507646
бул. „Банско шосе“, № 13А
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 0888122229
Електронна поща: st.dimitrova@cario.bg 
Факс:  +359 44622324
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.cario.bg
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Лукойл България ЕООД
121699202
www.lukoil.bg
София
1303
България
Телефон:  +359 29174104
Електронна поща: andonov@lukoil.bg 
Факс:  +359 29622228
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.lukoil.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Петрол АД
831496285
бул. „Черни връх” № 45
София
1407
България
Телефон:  +359 29690110
Електронна поща: zop@petrol.bg 
Факс:  +359 29690296

mailto:office@promsnab.eu
www.promsnab.eu
mailto:st.dimitrova@cario.bg
www.cario.bg
mailto:andonov@lukoil.bg
www.lukoil.bg
mailto:zop@petrol.bg
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код NUTS: BG
Интернет адрес:www.petrol.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: СПОР-49

Обособена позиция №: 3

Наименование:
Доставка на природен газ — метан за автомобили на територията на гр. София

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
30/12/2016

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Лукойл България ЕООД
121699202
бул. „Тодор Александров” № 42
София
1303
България
Телефон:  +359 29714104
Електронна поща: andonov@lukoil.bg 
Факс:  +359 29622228
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.lukoil.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Петрол АД
831496285
бул. „Черни връх” № 43
София
1407
България

www.petrol.bg
mailto:andonov@lukoil.bg
www.lukoil.bg
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Телефон:  +359 29690110
Електронна поща: zop@petrol.bg 
Факс:  +359 29690296
код NUTS: BG
Интернет адрес:www.petrol.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

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

Централизираната обществена поръчка е проведена изцяло по електронен път в платформата за
възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП.

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
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Срок за подаване на жалби в съответствие с чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/01/2017
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