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BG-Габрово:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
7. Електроинженерство
Решение номер РД08-1050 от дата 11.03.2019 г.
І: Възложител
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128
BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: Димитър Ливоров - икономист обществени
поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066
801178
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.
Адрес

на

профила

на

купувача

(URL):

porachki/149-.
I.4) Основна дейност
Водоснабдяване
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Пряко договаряне
IІI: Правно основание
Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование

http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово
Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово.
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани
услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане
на всички

използвани

от възложителя като краен

клиент услуги: "достъп

до

електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа
енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за
балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми
за мрежови услуги за съответния ценови период.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предметът не позволява разделяне на обособени позиции.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 727000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Видът на процедурата е определен на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и с оглед
прогнозната стойност на поръчката по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за общественните
поръчки. Наличието на хипотезата на чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
се обуславя от следните обстоятелства: 1. С влязло в сила Решение № РД 08 - 5049 /
15.11.2018 г. на управителя на "ВиК" ООД - Габрово, на основание чл. 110, ал. 1, точка 4 от
ЗОП, предвид постъпилите изрични откази от страна на първия и втория красирани
участници, е прекратена процедура публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“
ООД – Габрово“, открита с Решение изх. № РД 08-3356 / 27.07.2018 г., номер в РОП 006572018-0022. С влязло в сила Решение № РД08-749 / 19.02.2019 г. е прекратена последващата
процедура публично състезание със същия предмет, открита с Решение № РД08-5298 /
04.12.2018 г., номер в РОП 00657-2018-007. Срокът на договора за възлагане на обществена

поръчка със същия предмет след неговото последно продължаване на основание чл. 116, ал.
1, т. 3 от ЗОП е до 31.03.2019 г., поради което не е възможно да се спазят сроковете по чл.
178, ал. 2 и 4 от ЗОП. Допълнително следва да се вземе предвид и динамиката на пазара на
електрическа енергия, което дава основание да се приеме, че е възможно поредно
прекратяване на следваща процедура публично състезание за възлагане на обществена
поръчка със същия предмет, на същото основание.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
„ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, със седалище в град Варна, 9009 и адрес на
управлението бул.„Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс Г, ЕИК 131512672
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
поканата за участие
VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация
Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и се определя въз
основа на най-ниска цена.
VII.2) 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.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Според чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки, крайният срок за
обжалване на настоящето решение е десетдневен, считано от публикуването му.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
11.03.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Владимир Георгиев Василев
VIII.2) Длъжност
управител

