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Решение за откриване на процедура 

 

Решение номер 181 от дата 20.12.2016 г.  

 

 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 112013405 

BG423, Балнеологичен център Камена ЕАД, ул. Еделвайс №4, За: Иванка 

Попова, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 540007, E-

mail: kamenavel@mail.bg, Факс: 0359 53243 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.kamena.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1717. 

I.2)Вид на възложителя 

Друг: Балнеологичен център 

I.3)Основна дейност 

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура 

 

 

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 
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IІI: Правно основание 

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

 

 

IV: Поръчка 

IV.1)Наименование 

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол за 

отопление/, за нуждите на Балнеологичен център "Камена" ЕАД Велинград за 

250 000литра 

IV.2)Обект на поръчката 

Доставки 

ІV.3)Описание на предмета на поръчката 

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по 

писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя на мястото за 

изпълнение: Балнеологичен център „Камена” ЕАД, гр. Велинград, ул. 

„Еделвайс” № 4, с превоз на Изпълнителя. Наименование на стоката: газьол 

0,001% S Количество: 250 000 литра + 10% Забележка: Посочените 

количества са прогнознии не задължават Възложителят да ги закупи в пълен 

обем. 

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 



Предвид спецификата на доставките разделянето на обособени позиции е 

невъзможно. 

IV.7)Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN 

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

НЕ 

 

 

V: Мотиви 

V.1)Мотиви за избора на процедура 

чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които 

се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на 

Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, сделката 

може да се извърши на лицензирана стокова борса. CPV код 09134000-7 

газьол. 

V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за 

възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

 

 

VI: Одобрявам 

 

 

VII: Допълнителна информация 

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.cpc.bg. 

VII.3)Подаване на жалби 

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на 

жалби 

Съгласно чл.197 от ЗОП 

VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение 
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20.12.2016 г.  

 

 

VIII: Възложител 

VIII.1)Трите имена 

Васил Георгиев Аврамов 

VIII.2)Длъжност 

Изпълнителен директор 
 


