М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И
_________ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ЯМБОЛ___________
8600 гр.Ямбол, ул.”Преслав”40

“ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
адрес: гр. Пловдив 4000,
ул.’’Христо Г.Данов” № 37
България
e-mail: info@evn.bg

ПОКАНА
За сключване на договор за обществена поръчка с предмет снабдяване с електрическа
енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител на обекти, управлявани от ОДМВР Ямбол.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Областна дирекция на МВР - Ямбол има сключен договор за снабдяване с
електрическа енергия № 9080 153 / № 326000-3944/30.03.2015 год. по описа на
ОДМВР-Ямбол/. Срокът на договора изтича на 30.03.2018 год.
В ОДМВР - Ямбол се провежда процедура на договаряне без предварително
обявление за сключване на договор за обществена поръчка за доставка на електрическа
енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител за нуждите на ОДМВР - Ямбол, на
основание чл.79, ал.1, т.З от ЗОП, обявена с решение № 326000-2744/23.02.2018 год. ,
публикувано на интернет страницата на АОП в партиден № 3026 на възложителя
/Областна дирекция /ОД/ на МВР-Ямбол/ и в профила на купувача на сайта на ОДМВРЯмбол. Публикувано е и Становище на АОП за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП.
Договорът ще се сключи за срок от три години, считано от 01.04.2018 год.
С оглед на посоченото решение и предвид това, че “ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД е носител на изключителни права на основание Лицензия №
JI-141-11/13.08.2004 год. за осъществяване на дейността „обществено снабдяване с
електрическа енергия“ за обособена територия, определена по Приложение №1 към
лицензията, в която попада област Ямбол, издадена от КЕВР, както и във връзка с § 129
от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, обн.
ДВ бр.74/2006 г.), който гласи, че лицензните за извършване на дейността „снабдяване
с електрическа енергия от крайни снабдители“ на съответните територии се издават
служебно от Комисията на съществуващите обществени снабдители с електрическа
енергия, като до датата на влизане в сила на новоиздадените лицензни, обществените
снабдители с електрическа енергия изпълняват функции на крайни снабдители на
съответните територии, на основание чл.65, ал.1, вр. чл.64, ал.1 от ППЗОП, във връзка с
чл.79, ал.1, т.З от ЗОП, Ви каня на договаряне за сключване на договор за доставка
на електрическа енергия /ниско напрежение/. В тази връзка, моля да ни изпратите
проект на договор за възлагане на обществена поръчка на “ЕВН България
Електроснабдяване“ ЕАД с ЕИК 123526430.

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП. Документите по чл.67, ал.6 от ЗОП са
посочени в чл.58, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП и са следните:
1. За обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелства за съдимост;
2. За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП - удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника;
3. За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на
ИА „Главна инспекция по труда“;
4. За обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.7 от ЗОП - Декларация образец № 1.
Обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват дружеството, определено за изпълнител, членовете на управителни и
надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземането на решения на тези органи.
Предвид вида на провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка
при посоченото фактическо и правно основание, представянето на документи по
смисъла на чл.54, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП е неотносимо.
Приложение: декларация образе

27.03.2018 год.
гр. Ямбол
изг. 3. Андонова
отп. в 1 екз:
екз. № 1 - към дело,
сканирано - за адресата на e-mail: info@ evn.bg

Образец № 1.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
но чл. 67, ал. 6 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал, 1, т. 2 и т. 7 от 3011)

,

Долуподписаният
, в качеството ми на

с

ЕГН

пикочни се

длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява дружеството, определено за изпълни
тел, респ, член на управителен и надзорен орган и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения на тези органи)

н а ............................................... .................................................................................................................
(посочва се наименованието на определения изпълнител)
с БИК ......................................................... ..
със
седалище

и

адрес

на

управление:

във връзка със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дос
тавка на електроенергия /ниско напрежение/ от краен снабдител за нуждите на ОДМВР - Благоевг
рад ”,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1,
Не съм осъден в влязла в сила присъда за престъпление, анаяогично на тези по чл.
54, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, в друга държана членка или трета страна.
2.
Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните
разпоредби на Закона за обществените поръчки.
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от НК.

Дата,

г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

Забележка;
Сьглааю § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители
или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката ши възлагането
на обществената поръчка ши могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може
da'uodu до облага по смисъла на чл. 2, an. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост
във връзки е възлагането на обществената поръчка.

