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Притурка I(ЪМ Официален вестнИI( на ЕвропеЙСI(ИЯ съюз 

Информация и онлайн формуляри: llttp: //simap.ted .eLII'OIЖ.JШ 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчi(а 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП 

О Проект на обявление 
~Обявление за публикуван е 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всичн:и възлагащи органи, I(Оито 
отговарят за процедурата) 
Официално наименовани е: Национален регистрационен номер: 2 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА помощ 123004119 
Пощенски адрес : 

бул . РУСКИ 62 
Град: 1 код NUTS: Пощенски код : 1 Държава: 
СТА!?А ЗАГО!?А BG344 6000 вс 

Лице за контакт: Телефон : 

ВЕСКА СТОИЛОВА +359 0620090 
Електронна поща: Факс: 

csmp - stara zagora@mh . government . bg +359 42621132 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www . csmp - sz . com 
Адрес на профила н а купувача (URL): 
http : //www . csmp-s z . com/profil-na-kupuvacha/p82/p-20:701 

1.2) Съвместно възлагане 
О Поръчката обхваща съвместно възлагане 

В случай на съвместно възлага1-1 е, обхващащо различни държави - nриложимото национално 

законодателство в сферата на обществените поръчки: 

ОПаръчката се възлага от централен орган за ПОI<УПI<И 

1.4) Вид на възлагащия орган 
оминистерства или всякакъв друг н ационал е !·! ~ Публичноправна орга 1·1и зация 

или федерален орган, включително тех ни 
регионални или местни подразделения 

онационална или федерална агенция/служба 0Европейска институция/агенция или 
международна орга низа ция 

ОРегионален или местен орган 
1 ОРегионална или местна агенция/служба 

Одругтиn: 

I.s) Основна дейност 
0Общи обществе1·1и услуги О Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и културR 

О Отбрана О Социална зак р11 J i а 
0Обществен ред и безопасност ООтдих, културR и ве рои з поведа ние 
О Околна среда О Образование 
о икономически и финансови дей ности 
JZlЗдравеопазване 

О друга дейност: 

РАЗДЕЛ 11: ПРЕДМЕТ 
II )Об .1 хватна о б ществената поръчка 

I1 .1.1) Наименование: 
"Доставка на автомобилно гориво СJрез карти за бt: 'о!ЭJ:ИУНО г;лащане за 

нуждите на цсмп - Стара Загора" . 

Референтен номер: 2 

II.1.2) Основен CPV код: 09100000 
Допълнителен CPV код: J 2 

II.1.3) Вид на поръЧI(а 
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Па~пнда ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНЛ ПОРЪЧКА (верс11я 7) 

[]Строителство ~Доставки 1 !Услуги 

II.1.4) Крапю описание: 
одоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за 

нуждите на ЦСМП - Стара Загора ". в приложение N' 3 към настоящата покана 
е представен Списък с населените места във връзка с изискването за 

териториално покритие , като списъкът включва само населени места , 

които фигурират в списъците на търговските обекти (бензиностанциите) на 

всеки ОТ потенциалните изпълнители ; 

II.1.6) Информация относно обособените позиции 
Настоящата nоръчка е разделена на обособени nозиции даО Не~ 

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчJ<а (без да се ВIUiючва ДДС) 
Стойност : 3 61 О О О 
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно 
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 
или Най -ниска оферта: / Най-висока оферта: 
които са взети nредвид 

Валута: BGN 
(за paJV/Icoви споразул•t ения - обща максимална стой ност за цялата продължителност) 
(за динал1ични систелт за покупки - стойност на поръчката/и те, която/които не ejca 
вкточенаjи в предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се из исква - стойност на 

поръчкатаjите, която/които не ejca включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчкц) 

РАЗДЕЛ 11: Описание/ Обособена позиция 
I1.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2 

Обособена nозиция NQ: 
2 

II.2.2) Допълнителни CPV 1юдове 2 

Основен CPV код: 1 09100000 
Доnълиителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение 
Oci'IO B~I O място на изпъл иение : 

На територията на цялата страна 1 в търговски об е кт;1 на изпълнителя , 

посочени в Списък с бензиноста;;ции - приложение ~~ J " • j към ?С N' '-: О ? -
48/30 .12.2016 г . и при спазване на изискването за •rерит .. покритие 
код NUТS: 1 BG344 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строител ни работи , доставки или услуги или указване на nотребности и 
изискван и я) 

одоставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за 
нуждите на цсмп - Стара Загора ". в приложение N' 3 към настоящата покана 
е представен Списък с населените места във връзк а 

~ 

изисква:! Е'· _о За 

териториално покритие 1 като списъкът включва само населени места , 

които фигурират в списъците на търговските обекти (бензиностанциите) на 

всеки от потенциалните изпълнители ; 

I1.2.5) Критерии за възлагане 1 2 

D Критерий за качество - Име: 1 Тежест: 1 2 2° 

D Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2° 

~ Цена - Тежест: 21 

11.2.11) Информация относно опциите 
Оnции даО Не~ 
Оnисание на оnциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейс1шя съюз 
Обществе н ата nоръчка е във връз 1<а с nроект и/или nрограма , финансиран/а със 
средства от Евроnейския съюз 

даО Не~ 

Идентификация на проекта: 
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111.2.14) Допълнителна информация' 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV 1) Описание 

IV.1.1) Вид процедура 
~Открита процедура 

0Ускорена процедура 
Обосновка: 

ООграничена процедура 
0Ycкopet-la процедура 

Обосновка: 

о състезателна процедура с договаряне 

0Ускорена процедура 
Обосновка: 

о състезателен диалог 
О Партньорство за иновации 
О Възлагане на поръчка без предварител но публикуване на обявление за поръчка в Официален 

вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1) 

О Публично състезание 
О Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5) 

IV.1.3) Информация относно рамJ;:ово споразумение или динамична система за 
покупки 

отази обществена поръчка обхваща сключването на рамкаво споразумение 

[]Установена е динамична система за покупки 

IV.1 .6) Информация относно елеJ;:тронния тьрr 
; пизползван е електронен търг 

IV.1 .8) Информация относно Споразумението за държавни поръч1ш (GPA) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки даО Не~ 
(GPA) 

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публю;:ация относно тази процедура 2 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/ S 158-286055 
Номер на обявлението в РОП:744772 
(Едно от следните: Обявление за предваршпелна информация, използвано l<amo по~<ана за 
участие в състезатетю процедура ; Обявление за поръч 1ш; Обявление за доброволна 
прозрачност ех ante) 

IV.2.8) Пиформацин относно пре1;:ратнване на динамична система за ПOJ<YПIHt 
О Обявлението обхваща прекратявю; ето н а динам ичната система за покунки , пубm1кува на с 

горепосоченото обявление за поръчка 

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

о възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за 
предварителна информация 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1 

Поръчка NQ (Договор NQ): 2 
Обособена позиция NQ: 2 

Наименование: 

идоставка на автом . гориво чрез карти з а безнал . ~ла ща н е за нужди те н а 

ЦСМП- Ст . 3 .". В ПР~ 3 към настоящата покана е предс~авен Списък с 

населените места във връзка с изискването за терит . покрити 

Възложена е поръчка/обособена позиция Да ~ НеО 
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Партнда ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (верс11я 7) 

O eNotices 
OTED eSeпde 1· 
О друго ______ _ 
Потребителско влизане в TED eSeпder: 7 ___ _ 

Сnравка за обявления:[][] [][] - [][][][][][] 7 ( година и номер на документа) 
Дата на изn ащане на о игиналното обявление: 7 дд мм гггг 

V.2 )В ъзлагане на поръЧI(ата 

V.2.1) Дата на сключване на дш·овора 
15.03.2017 ддjмм/гггг 

V.2.2) Информация относно оферти 
Брой на nолучените оферти: 2 
Брой на офертите, nостъnили от МСП: о 

(МСП - както е определено в Преnоръка 2003/36 1/ЕО на Комисията) 
Брой на офертите, nостъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о 

Брой на офертите, nос1ъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 

Брой на офертите , nолучени по електронен път: о 

Поръчката е възложена на група от икономически оnератори 

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1 

даО Не~ 

Официално наименование: Национале н регистрационе н номе р: 2 

ПЕТРОЛ АД 831496285 
Пощенски адрес: 

ул . Търговска N!12 
Град: 1 код NUTS: Пощенски код: 1 Държава: 
Ловеч BG315 5500 BG 
Електронна nоща: Телефон: 

delovodstvo@petrol . bg +359 02 9690300 
Интернет адрес: (URL) Факс: 

www . petrol . bg +359 029690300 
Изпълнителят е МСП Да lJ Не~ 
V.2.4) Информация относно стойността на поръ~шата/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 

Първоначална обща nрогнозна стойност на поръчката/обособената nозиция: 2 

Обща стойност на nоръчката/обособената nозиция: 361000 
или Най-ниска оферта: 1 Най-висока оферта : 
които са взети предвид 

Валута: BGN 
(за ра.мкови споразумения - обща макси.матю стойност за таз и обособена позиция) 
(за динамични систе.м и за покутш - стойност на поръчката/ите за тази партидо, 
която/които не ejca в ключена/и в предuипш обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на ра.л-исов и споразумения; ако това се из ис 1сво - стойност на 
поръчкатаjите за тази парпшда, която/които не ejca включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръч/Си) 

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
D Има възможност поръчката да бъде възложена н а подизпълнител / и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на поди з пълнител и 4 

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Дял: % 
Кратко описание н а дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.з) Допълнителна информация: 2 

и по обжалване 

ите по обжалване 
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Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: 

бул . Витош а N' 18 
Град: Пощенски I<qд : 1 Държава: 
София 1000 BG 

Телефо н : 

+359 298840' ( 
Електронн а п оща : Факс: 

cpcadmin@cpc . bg +359 2980731·, 
И нтернет адрес (URL): 
http : //www . cpc . bg 

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 

Официал но наименовани е: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенск и код: 1 Държава: 

Телефон: 

Електронна поща : Фа кс : 

И нтернет адрес (URL): 

VI.4.3) Подаване на жадби 
Точна информация относно краен срок/крайн и срокове за п одаване на жалби: 
в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл . 197 1 ал . 1 , т . 1 

и ал . 2 от зоп . 

VI.4.4) Служба , от Iюнто може да бъде получена информацин относно подаването на 
жалби 2 

Офи циално наименова н ие: 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА помощ 

Пощенски адрес: 

БУЛ . РУСКИ 62 
Град : П ощенски код : 1 Държава: 
СТАРА ЗАГОРА 6000 BG 

Телефон: 

+359 42620090 
Електрон на поща : Факс: 

csmp - stara zagora@mh . governmen~ . bg +359 426211 3;. 
Интернет адрес (URL): 
www . csmp - sz . com 

VI.s) Дата на изпращане на настонщото обнвление 
Дата: 27.03 .2017 дд/мм/гггг 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1- ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Основанин за възлагането на поръчката без предварително публи1,уване на обнвление 
за поръч1са в Официален вестню' на ЕвропеЙСJ(И1I съюз 

ДиреJ(ТИВа 2014/24/ЕС 

(молн , изберете съответната опцин и представете обнснение) 

1. Основан ия за избор на п роцедура н а договаря н е без предварително публикува н е на обявление за 
поръч ка в съответстви е с чле ~t 32 от Директива 2014/24/ЕС 
Няма оферти ил и няма подходящи оферти/зая вл ения за участие в отговор на 
Ооткрита п роцедура 
Оогран ичен а про цедура 

оза услуги/стоки за научноизследовнтелска и развойна дейност при строгите условия, указани в 
директи вата (само за доставки) 

Строителството , доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от оnределен 
и коном ически оnератор n оради следната nр и чин а: 

УНП Oab835ac-8026-4b89-9 Ja5-J 116Ь71Ы О01 



П арт11да ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ( вере в• 7) 

Остсъствие на конкуренция по технич ески причини 

Ообществена поръчка с цел създаване или придобиван е на уни1<ал 11 о произ ведение н а и з куството 

или творческо и зпълн ение 

Озащита на изключителни права , включително права върху интел ектуал на собстве н ост 
оизключителни неотложни обстоятелства , предизвикани от непредвидими за възла l'ащия орган 

събития , и в съответствие със строгите условия, указани в директивата 

Одопълнителни доставки от първоначалния доставчик , възложени при строгите условия, указани 

в директивата 

оново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи 
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указа~1и в 

директивата 

0Поръчка за услуги , предхожда н а от кон ку рс за прое кт, възложен а съ глаС !! О прсдв иде 11 11те в 

конкурса за проект правила на победителя или на един от победитет,пе н н е го 
ООсиrуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова бо рса 
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

О от доставчик, който окончателно прекратява своята сто панска дейност 
О от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби 
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публ икуване на покана за участие 
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз 

О Обществената поръчка не попада в обхвата на приложени е на дире !П IIвата 

3· Обяснение 
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително 

публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъоб раз но , като посочите 
съотносимите факти и когато е уместно , правните заключен ия в съответствие с директивата: 

(максимум 500 думи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 -ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ 
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне 

зоп 

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение) 

1. Основа~1ия за и збор ~1а процедура н а пря ко догова рян е 

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени са 10 от определе н 
икономически оператор поради следната причина: 

О отсъствие на конкуренция поради технически причини 
О обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството 

или творческо изпълнение 

Озащита на изключителни права , включител но права върху интелектуална собственост 
оза услуги /стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия , указани в 
ЗОП (само за доставки) 

Одопълнителни доставки от първоначалния доставчик , възложени 11p1t усл онията, указа ни в ЗОП 
ОПредмет на поръчката е доставка ~ta стока , която се търгува на стокова бо рса, съ гJ t ас t ю списъ к, 

одобрен с акт на Министерския съвет , по 11редложени е на минис·1·1, р а н а финансите 
Покуnка на доставки или услуги при особено изгодни условия 

О от доставчик , който окончателно прекратява своята стопанска дейност 
О от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, сnоразумение с кредитори или сходна 

процедура съглас t-tо националните правила и разпоредби 

ОПаръчката е за услуги, nредхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в 
конкурса за проект правила , на победителя или на един от победителите в него 

0Необходимо е неотложно възлаган е на поръчката поради и зключител ни обстоятел ства , 
предизвикани от събития , които н е могат да бъдат предвидени от възложител я и н е е възможно 
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП 

О Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена , тъй като няма подадени 
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обнвените условия н е са 
съществено променени 

оза много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено 
изгодни условия и на цена , значително по-ниска от обичайните пазарни цени 
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о необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на 
първоначалн ия изпъл н ител , при наличие на условията , посочени в ЗОП 

О Обществената поръчка е за услуги по приложение NQ 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП 

2 . Обяснение 

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е 
законосъобразно , като посочите съотносимите факти и когато е уместно , правните заключения в 
съответств и е със ЗОП: (максимум 500 думи) 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазва н е на 
законодателстАото на Ев ропейския съюз и 11 а всички приложим и закони . 

моля, повторете , колкото пъти е необходимо 

в приложимите случаи 

ако тази и нформация е известна 

задължителна и нформация, която не се публикува 

може да бъде присъдена значимост вместо тежест 

може да бъде присъдена значимост вместо тежест ; ако це ната е единственият 
критерий за възла га не, тежестта не се използва 
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