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01310-2017-0002

1. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

1.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 205677435
BG411, Транспортно строителство и възстановяване ЕАД, район Надежда, ул. Кирил 

Благоев №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02 8926334, E-mail: tsv@tsv.bg, 

Факс: 02 8381025 

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tsv.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://tsv.bg/buyers.

1.2) Вид на възложителя 
Публичноправна организация

1.3) Основна дейност
Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II. 1) Обект на поръчката
Доставки

11.2) Процедурата е открита е решение
№: 3 от 24.02.2017 г.

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01310-2017-0002

11.4) Описание на предмета на поръчката
„Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, 
собственост на ДП ТСВ” Количеството на горивото по видове, за срока на действие на 

договора за период от 2 години 2017 -  2018 г., е 475 000 литра в т.ч.: Бензин А-95Н - 103 

000 литра; Евродизел - 320 000 литра; Газ пропан - бутан - 52 000 литра. Допуска се 
намаляване или увеличаване на количествата в зависимост от размера на осигурените 
финансови средства и нуждите на Купувача. Купувачът не се задължава да се обвързва с 
посоченото количество и вид на горивото като минимални, посочените количества са 

прогнозни.

I I I :  Условия на договора

III. 1) Номер на договора: Д-32 от 27.03.2017 г.
III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка
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IV: Прик

IV. 1) 

IV.3) 

IV.4)

IV. 5)

IV.6) 

IV. 7)

Съдържание на документ

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG411, Бент Ойл АД, Бул. България №49, БЦ Витоша, ет. 1, България 1404, София, Тел.: 02 
8183044, E-mail: offiee@bentoil.com, Факс: 02 958634 
Изпълнителят е МСИ: не

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

Предмет на договора
„Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане за автомобилите, 
собственост на ДП ТСВ”

Срок на изпълнение 
Срок в месеци 
24

Стойност, посочена в договора
781800 BGN без ДДС
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз
НЕ

лючване на договора

договорът е изпълнен

Дата на приключване
27.03.2019 г.

Договорът е изменян
НЕ

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

Забавяне в месеци: 11
Причини за забавянето: Договорът е изпълнен със забава, поради забавени разплащания по 
същия.
Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

Изпълнението е 36.22% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
283182.45 BGN без ДДС
Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

V: Допълнителна информация

Настоящото обявление може да бъде видяно публиикувано на профила на купувача на 

Възложителя на адрес: http://tsv.bg/buyer , в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

VI: Дата на изпращане па настоящото обявление
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VII: Възложител

VII. 1) Трите имена: Божидар Николов Джелебов 
VII.2) Длъжност: Изпълнителен дииректор
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