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I.
II.
IV.
BG-София: Покупка
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Ген. Тотлебен
№34, За: Валери Василев, България 1606, София, Тел.: 02 9223408, E-mail: dop_sv@abv.bg,
Факс: 02 9223413
Място/места за контакт: бул. Ген. Тотлебен №34
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://landforce.mod.bg/ ;
http://landforce.armf.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html ;
http://landforce.armf.bg/Obshtestveni_porachki.html.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Друг: юридическо лице съгласно чл.60д от ЗОВС на Република България
Основна/и дейност/и на възложителя
Отбрана
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 по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно
формирование 28610 - София.
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата

Доставки
Тип доставки: Покупка
Място на изпълнение: Военно формирование 28610 - София, кв. Княжево
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно
формирование 28610 - София. Количеството на доставяния природен газ се определя на база
тримесечни разчети, приложение към договора.
ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
09123000
Описание:
Природен газ
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 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.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 677088 от 13.07.2015 г.
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № 3СВ-7037 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
20.10.2015 г.

V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.07.2015 г.
V.2) Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Газоразпределително предприятие ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД ЕИК:130533432, ул. Филип Кутев
№5, България 1407, София, Тел.: 0700 11110
URL: https://www.overgas.bg/.
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
ДОГОВОР № 3СВ-7038 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
20.10.2015 г.
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.07.2015 г.
V.2) Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Газоразпределително предприятие ОВЕРГАЗ МРЕЖИ ЕИК: 130533432, ул. Филип Кутев
№5, България 1407, София, Тел.: 0700 11110
URL: https://www.overgas.bg/.
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 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.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.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
29.12.2015 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали
обединения - и за членовете на обединението
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление
- свързани със защитата на изключителни права.
Възлагането на обществената поръчка на друго лице, би довело до нарушаване на
изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. На основание
чл.43, ал.2, т.1 и 2а от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се
издава само една лицензия за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с
природен газ от крайни снабдители. "Софиягаз" ЕАД притежава лицензия Л-18408/17.12.2004 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ за
територията на Столична община и лицензия Л-184-12/27.04.2009 г. за осъществяване на
дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на Столична
община, въз основа на които дружеството е придобило изключителни права по смисъла на
чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП да доставя природен газ за нуждите на военно формирование 28610,
находящо се в гр. София, кв. Княжево. Лицензии Л-184-08/17.12.2004 г. и Л-18412/27.04.2009 г. са със срок до 17.12.2039 г.

