
00175-2014-0006

BG-Мездра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт
"МБАЛ-Мездра" ЕООД, ул.Янко Сакъзов №33, За: Стела Цветкова, България 3100, 
Мездра, Тел.: 0910 92600, E-mail: mbalmz@abv.bg, Факс: 0910 92600
Място/места за контакт: "МБАЛ-Мездра" ЕООД
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-mezdra.com.
Адрес на профила на купувача: www.mbal-mezdra.com.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна/и дейност/и на възложителя
Здравеопазване
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и 
възложител/и
НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя
ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА) ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА 
ДОГОВОРА
II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, 
доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка  
Място на изпълнение: ОБЛ.БРАЦА, ОБЩ.МЕЗДРА, ГР.МЕЗДРА, УЛ."ЯНКО 
САКЪЗОВ" № 33
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4)Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА) ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА 
ДОГОВОРА
ІІ.1.5)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09121200

Описание:

Газ за битови нужди 
ІІ.1.6)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
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Световната търговска организация
НЕ
 
II.2)Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1)Обща стойност на договора/ите
Стойност
56625.62 BGN без ДДС
 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1)Вид процедура
ІV.1.1)Вид процедура
Договаряне без обявление
ІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2)Използван е електронен търг
НЕ
 
IV.3)Административна информация
ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя
00175-2014-0006
ІV.3.2)Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ДВ 635556 от 28.11.2014 г. 
 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № CNT101014 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА 
ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1 
(ЕДНА) ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА
V.1)Дата на сключване договора
01.01.2015 г. 
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката
28.11.2014 г. 
V.2)Брой на получените оферти

1

V.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Газоразпределителното предприятие „ОВЕРГАЗ ЗАПАД”АД, ЕИК 109010858, 
ул.”Цар Освободител”182, БЪЛГАРИЯ 2500, Кюстендил, Тел.: 0882 173510
V.4)Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2900.06 BGN без ДДС
V.5)При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ



ДОГОВОР № CNT-101005 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОСТАВКА НА 
ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1 
(ЕДНА) ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА
V.1)Дата на сключване договора
01.01.2015 г. 
V.1.1)Дата на решението за възлагане на поръчката
28.11.2014 г. 
V.2)Брой на получените оферти

1

V.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Газоразпределителното предприятие „ОВЕРГАЗ ЗАПАД”АД, ЕИК 109010858, 
ул.”Цар Освободител”182, БЪЛГАРИЯ 2500, Кюстендил, Тел.: 0882 173510
V.4)Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 53725.56 BGN без ДДС
V.5)При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1)Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от 
фондове на ЕС
НЕ
VI.2)Допълнителна информация
00175-2014-0006
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)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.
VI.3.2)Подаване на жалби
СЪГЛАСНО ЧЛ.120 ОТ ЗОП
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно 
подаването на жалби
"МБАЛ-МЕЗДРА"ЕООД, УЛ."ЯНКО САКЪЗОВ" № 33, БЪЛГАРИЯ 3100, 
МЕЗДРА, Тел.: 0910 92600, E-mail: mbalmz@abv.bg, Факс: 0910 92600
Интернет адрес/и:
URL: www.mbal-mezdra.com.
VI.4)Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
13.01.2015 г. 
VI.5)Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са 
участвали обединения - и за членовете на обединението
На основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП, с предмет доставка на природен газ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление
- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП, за възложителя е възникнала необходимост да

сключи договор за доставка на природен газ от краен снабдител по регулирани

цени  в  съответствие  с  чл.30  ал.1  от  Закона  за  енергетиката  /ЗЕ/.  Крайните

снабдители  на  природен  газ  са  лицензирани  за  дейността  юридически  лица,

притежаващи лицензия по чл.39 ал.1 т.10 ЗЕ, издадена от Държавната комисия за

енергийно  и  водно  регулиране  /ДКЕВР/.  Чл.43  от  същия  закон  въвежда

териториален принцип за действие на лицензиите за снабдяване с природен газ от

крайни снабдители, като на основание чл.43 ал.5 във вр.с чл.43 ал.2 т.2а ЗЕ за една

обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с

природен газ от крайни снабдители.  ДКЕВР е издала на Газоразпределителното

предприятие „ОВЕРГАЗ ЗАПАД”АД, ЕИК 109010858, ул.”Цар Освободител”182,

2500 Кюстендил лицензия за снабдяване с природен газ, с която са предоставени

изключителни  права  за  доставката  му  на  територията  на  Община  Мездра.

Обществетната поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй

като „ОВЕРГАЗ ЗАПАД”АД е с изключителни права по смисъла на пар.1 т.26 от

ДР на ЗОП за осъществянане на тази дейност на територията на община Мездра.

Горните обстоятелства обуславят избора на процедура на договаряне без обявление

по чл.90 ал.1 т.3 ЗОП на обществена поръчка с предмет: Доставка на природен газ

за срок от 1 /една/ година за нуждите на лечебното заведение.

 


