
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

ИН на регистрационната форма от ССИ (Формат : YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
20220727-01847-0003

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Извън списъка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
1847

Изходящ номер
730

от дата
27-юли-2022

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Национален регистрационен номер
125508491

Пощенски адрес
кв.ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Град
гр.Омуртаг

код NUTS
BG България 

Пощенски код
7900

Държава
България

Лице за контакт
Rayna Stoyanova Panayotova

Телефон
+359 60562201

Електронна поща
pgtlp@pgtlp.eu



Основен адрес (URL)
www.pgtlp.eu

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20912

I.2) Вид на възложителя

Друг тип:
Професионално образование

I.3) Основна дейност

Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка
7

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Доставки на горива за МПС и отопление за нуждите на ПГТрЛП гр. Омуртаг

IV.2) Основен CPV код

09100000

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)



Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Доставка на горива по обособени позиции за нуждите на ПГТрЛП:

Обособена позиция № 1 Доставка на горива за МПС за нуждите на ПГТрЛП гр. Омуртаг както следва:

Дизелово моторно гориво – 120 000 литра (±10%)

Безоловен бензин A-95Н – 15 000 литра (±10%)

Газ пропан-бутан – 5 000 литра (±10%)

Обособена позиция № 2 Доставка на гориво за отопление за нуждите на ПГТрЛП гр. Омуртаг - Газьол за ПКЦ - 100
000 литра (±10%)
За срок от 5г.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
675000

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
60

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на

договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по

списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за

обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси

и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в

търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и

принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Настоящата процедура ще се проведе на „Софийска стокова борса"

АД.



РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно разпоредбите на чл.197 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Райна Панайотова

VIII.2) Длъжност:

директор


	

