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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@ aop.ba, aop(5)aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Ц Проект на решение
ЕЗ Решение за публикуване
Ц осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ

_______ -________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището i-ви етап:_____ __

_______ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика__________________________________________________________________
Решение номер: 326000-2744 От дата: 23/02/2018 дд/мм/гггг______________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация

Партида на възложителя: 3026
Поделение:________
Изходящ номер: 326000-2744 от дата 23/02/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

£3Публичен
Г~]Секторен__________________
I.i) Наименование и адрес

Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Областна дирекция на МВР - Ямбол

129010004

Пощенски адрес:

ул. Преслав № 4 0
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Ямбол

BG343

8600

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Панайот Георгиев Николов

046 680455

Електронна поща:

Факс:

yambol0mvr.bg

046 680233

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

w w w .yambol.m v r .bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.yambol.mvr.bg/Obshtestveni porachki/ZOP NEW/default.htm
I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
□ Национална агенция/служба
□ Регионален или местен орган
ПРегионална или местна агенция/служба

|_|Публичноправна организация
□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р уг тип:

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)
Ц Обществени услуги

УНП: 6е9791bf-fac4-4746-9442-l 1614bfbea28

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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□Отбрана
^[Обществен ред и сигурност
□ Околна среда
□ Икономически и финансови дейности
□Здравеопазване

□Социална закрила
□ Отдих, култура и вероизповедание
| "|Образование
| |Друга дейност:

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)
□ Газ и топлинна енергия
□ Електроенергия
□ Водоснабдяване
ПТранспортни услуги

П Пощенски услуги
П Експлоатация на географска област
□ Д руга дейност:

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
55Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
□ з а създаване на динамична система за покупки
□ конкурс за проект

[3Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Д а □ Не 53

II. l) Вид на процедурата______________________________________________________
(попълва се от публичен възложител)
^Открита процедура
□ Ограничена процедура
□ Състезателна процедура с договаряне
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
^Договаряне без предварително обявяване
ЦКонкурс за проект
□ Публично състезание
| |Пряко договаряне____________________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□Открита процедура
□ Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
П Пряко договаряне____________________________________________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□ Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□ Състезателен диалог
I |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка__________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________
(попълва се от публичен възлож ител)
□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
К|Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
3

□Чл.
□Чл.
□ Чл.
П Чл.

18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________

(попълва се от секторен възлож ител)
□ Ч л . 132 от ЗОП__________________________________________ _________________
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2

Партида: 3026

Ц Чл.
Ц Чл.
ЦЧл.
□Чл.
□Чл.
Ц Чл.
Ц Чл.
ЦЧл.
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18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
141, ал. 1 от ЗОП
142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП___________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)

□ Чл. 160 от ЗОП
ЦЧл. 163, ал. 1 от ЗОП
П Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV. i) Наименование

Снабдяване
на обекти,

с електрическа
управлявани от

енергия /нисконапрежение/
ОДМВР-Ямбол

откраенснабдител

IV. 2) Обект на поръчката

1 |Строителство

^Доставки
Г~1Услуги______________________________________________________________________
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Снабдяване с електрическа
енергия /нисконапрежение/
откраенснабдител
на обекти, управлявани от
Областна дирекция на МВР Ямбол
1. Срок на договор за възлагане на обществена поръчка - 3 /три/ години.
2. Конкретният обем на обществена поръчка, съответно конкретното
количество електрическа енергия, с която ще бъде снабдена ОДМВР - Ямбол
за срока на договора, не могат да бъде предварително определени,
доколкото същите ще бъдат обусловени от реалните потребности на ОДМВР Ямбол /реалната консумация на електрическа енергия/ за срока на
договора за възлагане на обществена поръчка.
Прогнозното количество за
разходване /снабдяване с електрическа енергия за срока на договора, се
определя на 1651962 кв.ч., изчислено въз основа на осъществената
консумация на електрическа енергия за всички обекти, управлявани от
ОДМВР - Ямбол през предходните 12 /дванадесет/ месеца, умножена по три.
3. Стойността на договора за възлагане на обществена поръчка не може
да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена
от реалните потребности на ОДМВР - Ямбол /реалната консумация на
електрическа енергия/ за срока на договора, както и действащите за
съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката за
срок от 3 /три/ години за всички обекти, управлявани от ОДМВР - Ямол е
299270 лева без ДДС, изчислени на база разхода за този вид доставка
през предходните 12 /дванадесет/ месеца, умножен по 3 /три/.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
Да ЦЦ Не К 1
на околната среда___________________________________________________ ________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)

техническата спецификация

(брой)

критериите за подбор

(брой)

показателите за оценка на офертите

(брой)
(брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)________________________________________^

____________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

УНП 6е9791bf-fac4-4746-9442-11614bfbea28
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IV. 6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да ЦЦ Не 53
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Поръчката не следва де се разделя на обособени позиции. Обект на
поръчката е доставка по смисъла на чл.З, ал.1, т.2 от З О П . Стоката,
която ще се доставя чрез покупка, е само една - електрическа
енергия /ниско напрежение/. Мястото, на което ще се осъществява
доставката, са обектите, управлявани от ОДМВР - Ямбол, които се намират
на територията на област Ямбол. Област Ямбол попада в съответната
обособена територия по смисъла на чл.43, ал.З от Закона за енергетиката
(ЗЕ), където може да има само един доставчик - краен снабдител за
снабдяване с електрическа енергия, съгласно чл.43, ал.2, т.2а и ал.1,
във връзка с чл.4 3.ал.З от ЗЕ.
IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:__________________________________________ 299270__Валута:_BGN___
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да I I Не ^
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

Стойност, без да се включва ДДС:___________________________________________ Валута:_BGN___
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ___________________________________________
V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление за
възлагане на обществена поръчка е мотивиран от наличието на
изключителни права на изпълнителя. ОДМВР - Ямбол не възлага
обществената поръчка чрез сключване на договор за доставка на
електрическа енергия по свободно договорени цени, доколкото не е
регистрирана на свободния пазар на електрическа енергия и няма
задължение за това. Съгласно чл.94а, ал.1 от Закона за енергетиката
(ЗЕ), крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия
на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към
енергоразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната
лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг
доставчик, а съгласно чл.97, ал.1, т.4 ЗЕ по регулирани от комисията
(КЕВР) цени се сключват сделките с електрическа енергия между крайните
снабдители и битови и небитови крайни клиенти - за обекти, присъединени
към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, когато
тези клиенти не са избрали друг доставчик. С оглед разпоредбата на
чл.4 3, ал.2, т.2а ЗЕ, за една обособена територия в Република България
се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от
крайни снабдители. Видно от издадената от КЕВР, като компетентен орган,
опеделен с посочения нормативен акт, лицензия № JI—141— 11/13.08.2004
год. на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕИК 123526430, със
седалище: гр.Пловдив, район Централен, ул."Христо Г. Данов"№37, както и
от достъпната на официалната интерент страница на КЕВР справка от
регистъра на издадените лицензни от комисията за осъществяване на
дейностите по чл.39, ал.1, т.10 от ЗЕ, за обособена територия,
определена в приложение № 1 към лицензията, в която влиза област Ямбол,
е издадена лицензия за осъществяване на дейност "обществено снабдяване
с електрическа енергия" само и единствено на ЕВН България
Електроснабдяване ЕАД за срок от 35 години, до 13.08.2039 год. Няма____

УНП: 6е9791 bf-fac4-4746-9442-11614bfbea28

4

Партида: 3026

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

данни за издадена на посоченото дружество лицензия за дейността
"снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител". Същевременно,
съгласно § 129 от ПЗР към ЗИДЗЕ / обн. в ДВ б р .74/2006г./, лицензиите
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 функциите на крайни
снабдители на съответните територии, произтичащи от ЗЕ и издадените им
лицензни за обществено снабдяване с електрическа енергия, доколкото не
му противоречат. В този смисъл ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, като
лицензирано за осъществяване на дейността "обществено снабдяване с
електрическа енергия ", се явява лицензирано и за осъществяване на
дейността " снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител". На
територията на област Ямбол не съществува друг краен снабдител с
електрическа енергия, като отсъствието на конкуренция не се дължи на
изкуствено стесняване параметрите на поръчката, а е резултат от
предмета й, който е обвързан с регулацията на Закона за енергетиката
(ЗЕ). Упражняването на дейността по снабдяването с електрическа енергия
от краен снабдител е запазено за посоченото дружество, поради което е
ограничена възможността други субекти да я извършват на същата посочена
обособена територия. В този смисъл е налице изключението, предвидено в
чл.7 9, ал.2 от ЗОП, като ЕВН България Електроснабдяване ЕАД притежава
изключителни права по смисъла на § 2, т.4 7 от ДР на ЗОП за снабдяване с
електрическа енергия, като краен снабдител на територията на област
Ямбол, където са всички обекти, управлявани от ОДМВР - Ямбол, поради
което е налице основание за възлагане на обществена поръчка чрез
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, на
основание чл.7 9, ал.1, т.З, б."в" от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

Възложителят обявява, че ще се възползва от разпоредбата на чл.65, ал.1
от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и 3
от ППЗОП. Няма да изготвя и
изпраща покана за участие в договаряне на други лица, тъй като на
основание чл.79, ал.1,т.З, б."в" от ЗОП ще
сключи договор за срок от 3
години за възлагане на поръчката с предмет
"снабдяване с
ел.енергия /ниско напрежение/ на обекти, управлявани от ОДМВР-Ямбол",
съгласно чл.63, ал.2 от ППЗОП, с ЕВН България Електроснабдяване ЕАД,
със седалище: гр.Пловдив, район Централен, ул."Христо Г. Данов" № 37,
което дружество притежава изключителни права за снабдяване с
електрическа енергия от краен снабдител за област Ямбол, която попада в
обособената територия, определена в приложение №1 към лицензия № Л-14111/13.08.2004 год. на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, издадена от
КЕВР.________________________________________________________________________
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата_________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________ -________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)

Стойност, без да се включва ДДС:___________________________________________Валута:__ BGN___

УНП: 6е9791bf-fac4-4746-9442-11614bfbea28
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Партида: 3026

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ__________________
[^обявлението за оповестяване откриването на процедура
Цпоканата за участие
К1 документацията___________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Документите по процедурата "Снабдяване с ел. енергия/ ниско напрежение/
от краен потребител на обекти, управлявани от ОДМВР - Ямбол", в т.ч.
списък с обектите на ОДМВР - Ямбол, които ще се снабдяват с ел.
енергия /ниско напрежение/, сканирано копие от лицензия № Л — 141 —
11/13.08.2014 год. на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД и пиложение №
1 - карта на обособена територия към лицензия № JI-141 -11813.08.2014
год. се публикуват в профила на купувача на ОДМВР-Ямбол на адрес:
http://www.yambol.mvr.bg/Obshtestveni porachki/ZOP NEW/default.htm
При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка,
изпълнителят представя документи по чл.67, ал.б от ЗОП и декларация за
липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.
Договорът ще е със срок на действие 3 години, считано от 01.04.2018
год.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadminScpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.с р с .bg
VII.з) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

До изтичане на 10 дневния срок от публикуването в РАОП на настоящото
решение за провеждане на процедурата на договаряне по ч л .18, ал.1, т.1,
съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
\\
23/02/2018 дц/мм/гггг
\\

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.i) Трите имена: (Подпис)

■

'

‘O

'- t

>1

рп!

\\
'

*"7

Генчо Георгиев Иванов
VIII.2) Длъжност:

Директор ОДМВР - Ямбол

УНП: 6е9791bf-fac4-4746-9442-11614bfbea28
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