
                                                              РЕШЕНИЕ №1/2020 г.

Възложител: КОСТИНБРОД ЕКО АД

I.1) Наименование и адрес: КОСТИНБРОД ЕКО АД, ЕИН 200609341, адрес: 2230,
град Костинброд, адрес за кореспонденция: 1839 София, ул. „Челопешко шосе“№36,
фирмена сграда на Кордеел България

Адрес на профила на купувача: http://www.epm-bg.com/auction.html

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Услуги в областта на опазването на околната среда

ІI: Откриване

Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на дизелово гориво, необходимо за обслужване на механизацията и
експлоатацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман», в землището на с. Богьовци,
местност «Гоняреви падини», Община Костинброд "

IV.2) Обект на поръчката

Доставки

ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е с периодично изпълнение за доставка на горива (Дизелово гориво) - Дизелово
гориво Б6 с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09134200 - 80 000 л
(осемдесет хиляди литра) +/- 20% за нуждите на Регионално депо за неопасни и инертни
отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман», в
землището на с. Богьовци, местност «Гоняреви падини», Община Костинброд ІV.4)



Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда: НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
ервопейските фондове и програми: НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е необходимо разделяне на поръчката на обособени позиции, тъй като предмет на
поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 152000 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с
определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5-9 от ЗОП,
в случая чл.  79,  ал.  1,  т.  7  от ЗОП -  предмет на поръчката е доставка на стока,  която се
търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по
предложение на министъра на финансите. 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). Изборът на процедурата пряко договаряне се обуславя от
обстоятелството, че предмет на настоящата поръчка е доставка на стоки, които се търгуват
на стокова борса, съгласно списък, одобрен от Министерския съвет с Постановление №
347/08.12.2016г., обнародвано в ДВ от 13.12.2016г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана до определени лица на основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект: НЕ

VI: Одобрявам



VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява от бюджета на
„КОСТИНБРОД ЕКО“ АД – оператор на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци
за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман», в землището
на с. Богьовци, местност «Гоняреви падини», Община Костинброд

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

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=862027&newver=2#.

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2020 г.

VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Теодора Иванова Вълчева и Иво Иванов Трингов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителни директори на „Костинброд Еко“ АД

Дата: 03-02-2020 година, София


