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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30393-2020:TEXT:BG:HTML

България-София: Горива
2020/S 015-030393

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Авиоотряд 28
Национален регистрационен номер: 129009105
Пощенски адрес: летище София
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1540
Държава: България
Лице за контакт: Румяна Янкова- Иванова
Електронна поща: avio28@avio28.com 
Телефон:  +359 29425035
Факс:  +359 29459201
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.avio28.com
Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk/zop/gorivo2020.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на горива за нуждите на Авиоотряд 28 по 7 обособени позиции

II.1.2) Основен CPV код
09100000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:

mailto:avio28@avio28.com
www.avio28.com
https://www.avio28.com/pk/zop/gorivo2020.html
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Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на Авиоотряд 28 по 7 обособени позиции:
1. Об. поз. № 1 „Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище София — прогн.
кол. 640 637,5 л и прогн. ст-ст 698 237,01 BGN без ДДС, и опция за допълн. кол. в размер на 30 % съгл.
поръчка — спецификация към об. поз. 1.
2. Об. поз. № 2 „Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Пловдив“ — прогн.
кол. 4 791,25 л и прогн. ст-ст 5 222,03 BGN без ДДС, и опция за доп. кол. в размер на 30 % съгл. поръчка
— спецификация към об. поз. 2.
3. Об. поз. № 3 „Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Варна“ — прогн. кол.
10 005 л и прогн. ст-ст 10 904,55 BGN без ДДС, и опция за допълнително количество в размер на 30 %
съгласно поръчка — спецификация към об. поз. 3.
4. Об. поз. № 4 „Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Бургас“ —прогн. кол.
5 565 л и прогн. ст-ст 6 065,35 BGN без ДДС...
Продължава в VI.3)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 741 468.96 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище София
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09131100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Летище София

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва периодични доставки на керосин за реактивни двигатели (авиационно
гориво) тип Jet A 1, CPV код: 09131100, по заявка на купувача и зареждането му в резервоарите на
въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A -319-112, самолет Фалкон-2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 на летище София... Продължава в II.2.14).

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Прогнозно количество 640 637,5 л и прогнозна ст-ст 698 237,01 BGN без ДДС, и опция за допълн. кол. в
размер на 30 % съгласно поръчка — спецификация към об. поз. 1.

II.2) Описание
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II.2.1) Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Пловдив
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09131100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Летище Пловдив

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва периодични доставки на керосин за реактивни двигатели (авиационно
гориво) тип Jet A 1, CPV код: 09131100, по заявка на купувача и зареждането му в резервоарите на
въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A -319-112, самолет Фалкон-2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 на летище Пловдив...
Продължава в II.2.14).

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Прогнозно количество 4 791,25 л и прогн. ст-ст 5 222,03 BGN без ДДС, и опция за доп. кол. в размер на
30 % съгл. поръчка — спецификация към об. поз. 2.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Варна
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09131100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:
Летище Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва периодични доставки на керосин за реактивни двигатели (авиационно
гориво) тип Jet A 1, CPV код: 09131100, по заявка на купувача и зареждането му в резервоарите на
въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A -319-112, самолет Фалкон-2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 на летище Варна.....продължава в II.2.14).

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите



ОВ/S S15
22/01/2020
30393-2020-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

4 / 13

22/01/2020 S15
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

4 / 13

Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Прогнозно количество 10 005 л и прогн. ст-ст 10 904,55 BGN без ДДС, и опция за допълнително
количество в размер на 30 % съгласно поръчка — спецификация към об. поз. 3

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Бургас
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09131100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:
Летище Бургас

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва периодични доставки на керосин за реактивни двигатели (авиационно
гориво) тип Jet A 1, CPV код: 09131100, по заявка на купувача и зареждането му в резервоарите на
въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A -319-112, самолет Фалкон-2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 на летище Бургас...
Продължава в II.2.14).

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Прогнозно количество 5 565 л и прогн. ст-ст 6 065,35 BGN без ДДС, и опция за доп. кол. в размер на 30 %
съгласно поръчка — спецификация към об. поз. 4.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Горна Оряховица
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09131100

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG321
Основно място на изпълнение:
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Летище Горна Оряховица

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва периодични доставки на керосин за реактивни двигатели (авиационно
гориво) тип Jet A 1, CPV код: 09131100, по заявка на купувача и зареждането му в резервоарите на
въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 — самолет Airbus A -319-112, самолет Фалкон-2000,
хеликоптер МИ-8 ПС, хеликоптер МИ-8 на летище Горна Оряховица...
Ппродължава в II.2.14).

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Прогнозно количество 4890 л и прогн. ст-ст 5329,66 BGN без ДДС и опция за доп. кол. в размер на 30 %
съгласно поръчка -спецификация към об.поз.5.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на дизелово гориво за отопление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния
отоплителен период
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09134200

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Място на изпълнение — резервоарът на котелната централа на Авиоотряд 28

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Изпълнителят ще доставя дизелово гориво за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния
отоплителен сезон.
Прогнозно количество 32 000 литра и опция в размер на 30 % съгласно поръчка — спецификация към
об .поз. 6.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание
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II.2.1) Наименование:
Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности за леки и товарни автомобили на
Авиоотряд 28 с карти за безналично плащане
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09132000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Търговската мрежа на изпълнителя.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предмет на поръчката са гориво-смазочни материали и специални течности за леки и товарни
автомобили на Авиоотряд 28 с карти за безналично плащане“ с прогн. кол. 5 000 л гориво с прогнозна
стойност 9691,40 BGN без ДДС. Възложителят може да възложи за срока на договора закупуване при
необходимост на допълнителни количества до 30 % (тридесет на сто) повече от така посочените в
техническата спецификация.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
• Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП публичните възложители могат да възлагат обществени поръчки чрез
процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на доставка са стоки, които се
търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на
министъра на финансите. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът за обществена поръчка се сключва
по правилата на съответната стокова борса. С Постановление № 347 от 8.12.2016 г. на МС, обн. ДВ,
бр. 99 от 13.12.2016 г. е одобрен списък на стоките, които се търгуват на стоковата борса. Предмет на
настоящата поръчка е доставка на горива със CPV код 09100000, които попадат в списъка на стоките по
чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
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IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1063

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище София

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/12/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175015362
Пощенски адрес: „Тодор Александров“ № 42
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: lukoilaviation@lukoil.bg 
Телефон:  +359 29174171
Факс:  +359 29174277
Интернет адрес: http://aero-bulgaria.lukoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 698 237.01 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 647 146.38 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1067

Обособена позиция №: 2

Наименование:

mailto:lukoilaviation@lukoil.bg
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Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Пловдив

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/12/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175015362
Пощенски адрес: „Тодор Александров“ № 42
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: lukoilaviation@lukoil.bg 
Телефон:  +359 29174171
Факс:  +359 29174277
Интернет адрес: http://aero-bulgaria.lukoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 222.03 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 846.65 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1066

Обособена позиция №: 3

Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Варна

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/12/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0

mailto:lukoilaviation@lukoil.bg
http://aero-bulgaria.lukoil.com


ОВ/S S15
22/01/2020
30393-2020-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

9 / 13

22/01/2020 S15
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

9 / 13

Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175015362
Пощенски адрес: „Тодор Александров“ № 42
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: lukoilaviation@lukoil.bg 
Телефон:  +359 29372959
Факс:  +359 29372960
Интернет адрес: http://aero-bulgaria.lukoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 904.55 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 057.83 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1064

Обособена позиция №: 5

Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Горна Оряховица

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/12/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175015362
Пощенски адрес: „Тодор Александров“ № 42
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България

mailto:lukoilaviation@lukoil.bg
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Електронна поща: lukoilaviation@lukoil.bg 
Телефон:  +359 29174171
Факс:  +359 29174277
Интернет адрес: http://aero-bulgaria.lukoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 329.66 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 804.18 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1065

Обособена позиция №: 4

Наименование:
Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
18/12/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175015362
Пощенски адрес: „Тодор Александров“ № 42
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: lukoilaviation@lukoil.bg 
Телефон:  +359 29174171
Факс:  +359 29174277
Интернет адрес: http://aero-bulgaria.lukoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 6 065.35 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 488.92 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

mailto:lukoilaviation@lukoil.bg
http://aero-bulgaria.lukoil.com
mailto:lukoilaviation@lukoil.bg
http://aero-bulgaria.lukoil.com


ОВ/S S15
22/01/2020
30393-2020-BG

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

11 / 13

22/01/2020 S15
https://ted.europa.eu/
TED

Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

11 / 13

Поръчка №: 1089

Обособена позиция №: 6

Наименование:
Доставка на дизелово гориво за отопление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния
отоплителен период

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
20/12/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бент Ойл“ АД
Национален регистрационен номер: 200852966
Пощенски адрес: „Шар планина“ № 35, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: office@bentoil.com 
Телефон:  +359 28183044
Факс:  +359 29586343
Интернет адрес: www.bentoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 54 436.80 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 57 600.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 1090

Обособена позиция №: 7

Наименование:
Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности за леки и товарни автомобили на
Авиоотряд 28 с карти за безналично плащане

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

mailto:office@bentoil.com
www.bentoil.com
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V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бент Ойл“ АД
Национален регистрационен номер: 200852966
Пощенски адрес: „Шар планина“ № 35, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: office@bentoil.com 
Телефон:  +359 28183044
Факс:  +359 29586343
Интернет адрес: www.bentoil.com
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 9 691.40 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 525.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

И опция за доп. кол. в размер на 30 % съгласно поръчка — спецификация към об. поз. 4.
5. Об. поз. № 5 „Доставка на керосин за реактивни двигатели тип Jet A 1 за летище Горна Оряховица“ —
прогн. кол. 4 890 л и прогн. ст-ст 5 329,66 BGN без ДДС, и опция за доп. кол. в размер на 30 % съгласно
поръчка — спецификация към об. поз. 5.
6. Об. поз. № 6 „Доставка на дизелово гориво за отопление за котелната централа на Авиоотряд 28 през
зимния отоплителен период“ — прогнозно количество 32 000 литра и прогнозна стойност 5 4436,80 BGN
без ДДС, и опция в размер на 30 % съгласно поръчка — спецификация към об. поз. 6.
7. Об. поз. 7 „Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности за леки и товарни
автомобили на Авиоотряд 28 с карти за безналично плащане“ с прогн. кол. 5 000 л гориво с прогнозна
стойност 9691,40 BGN без ДДС.
Срокът на договорите е 12 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
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Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2020
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