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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

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

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Проект на решение
Решение за публикуване
осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ
20190514-01953-0009(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________

________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика
Решение номер: 39 От дата: 21/05/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01953
Поделение: ________
Изходящ номер: 40 от дата 21/05/2019
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

„Пазари Възраждане“ ЕАД

130107315

Пощенски адрес:

ул. „Цар Самуил“ №90Б, сграда №10
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1202

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Стефан Колев

02 9831807

Електронна поща:

Факс:

office@pazari-vazrajdane.com

02 9831807

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.pazari-vazrajdane.com
Адрес на профила на купувача (URL):

www.pazari-vazrajdane.com/profil-na-kupuvacha
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
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги

УНП: 94c0cd8d-a6bb-4a75-b8e0-2ab95f84eafa

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

1
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Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Газ и топлинна енергия
Електроенергия
Водоснабдяване
Транспортни услуги

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Пощенски услуги
Експлоатация на географска област
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект
Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

Не

II.1) 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
Конкурс 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
Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП

УНП: 94c0cd8d-a6bb-4a75-b8e0-2ab95f84eafa

2

Партида: 01953

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 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
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари
Възраждане“ ЕАД
ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.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.

С възлагането се цели да бъде определен Изпълнител за доставка на нетна
активна електрическа енергия, който е координатор на стандартна
балансираща група на ниво средно напрежение, осигуряващ пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за
небаланси за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за
периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка е изчислено на
база действителната консумирана от обектите на „Пазари Възраждане“ ЕАД
електрическа енергия за последните 12 месеца, коригирано с евентуалните
промени в количествата, които биха могли да настъпят за период от 12
месеца след възлагането на поръчката и възлиза общо на 1 680 000 KWh,
или 1 680 MWh.
Посоченото прогнозно количество електрическа енергия е за 12
(дванадесет) месеца и не обвързва Възложителя да го изразходва или да
се ограничава с това количество, като Изпълнителят се задължава да
достави само нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и
за целия период на договора. Възложителят няма ангажименти по
прогнозиране и заявка на нужните количества ел. енергия
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да

Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)
ІV.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: 94c0cd8d-a6bb-4a75-b8e0-2ab95f84eafa

(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не
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ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с
оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени
резултати, не са включени обособени позиции.
Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките на
подлежащите на изпълнение дейности по доставка на нетна активна
електрическа енергия на ниво средно напрежение от координатор на
стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния
поток с ECO и поемане на разходите за небаланси на обекти на „Пазари
Възраждане“ ЕАД, които дейности са идентични, периодично изпълняеми,
систематично свързани и неделими, поради което, напълно логично е
обществената поръчка да бъде изпълнена от един доставчик, като не е
целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.
Друга причина настоящата процедура да се възлага без разделяне на
обособени позиции е тази, че при доставката следва да се осигури
непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа
енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за
енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат
обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия
(в т.ч. Наредбите към ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, с оглед
което, когато вместо един, контрагентите, извършващи доставките са
няколко, се създават редица предпоставки за затрудняване дейността по
своевременното и надлежно изпълнение на поръчката.
Следващ мотив за възлагането на една обща процедура е обстоятелството,
че координирането на действията на различни Изпълнители при
прогнозиране на потреблението, както и при изготвяне на графиците от
координатора на балансиращата група, подаването им, коригирането при
необходимост на подадените графици, отговорността за балансиране и
всички дейности, свързани с участието в свободния пазар на
електроенергия на Възложителя, би могло сериозно да застраши правилното
изпълнение на поръчката, както и ангажирането на отговорността на
изпълнителите (ако са повече от един) при неточно и/или некачествено
изпълнение на предмета на обществената поръчка.
При откриването на процедурата Възложителят взема под внимание и
хипотезата, че е възможно нейното приключване без определяне на
доставчик на електрическа енергия за всички обекти, включени в предмета
на поръчката, в случай че те бъдат обособени в отделни позиции, което
значително би затруднило обичайната дейност на Възложителя и би
изложило на риск търговската дейност на отделни наематели, ползващи
търговски площи на територията на отделните пазарни площадки,
управлявани от „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Така обоснованите аргументи безусловно сочат, че обществената поръчка
следва да бъде осъществена от един Изпълнител и с оглед основната цел
на Закона за постигане на ефективност при разходване на публичните
средства, не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции,
предвид, че би довело до невъзможност за качествено изпълнение на
дейностите от обхвата ѝ.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:
184800

BGN

Валута:

ІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Да

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:

УНП: 94c0cd8d-a6bb-4a75-b8e0-2ab95f84eafa
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Съобразно нормата на чл. 21, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1 и
чл. 20 от ЗОП, определяща по отношение на конкретния ред за възлагане
на обществената поръчка е нейната прогнозна стойност, определена към
датата на решението за нейното откриване, поради което и вида на
настоящата процедура е определен именно при спазване на посочените,
приложими законови разпоредби.
Основавайки се на цитираните нормативни изисквания, едновременно с
което отчитайки и посочения максимално допустим разполагаем финансов
ресурс за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена
поръчка, безспорно за Възложителя е, че приложимият ред за възлагане е
този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП,
съобразно която, когато планираната за провеждане обществена поръчка за
доставки е в размер, попадащ в стойностните прагове от 70 000 лв.
(седемдесет хиляди лева), без вкл. ДДС до съответния праг по ал. 1 на
чл. 20 от ЗОП, който, съобразно вида на настоящия Възложител е 280 000
лв. (двеста и осемдесет хиляди лева), без вкл. ДДС, възлагането на
дейностите следва да се извърши по предвидения формален ред на
Публичното състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2,
предл. второ от ЗОП.
От друга страна, мотивът за избора на този вид процедура се обосновава
от факта, че естеството на възлаганите доставки позволява достатъчно
точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията
за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на
договаряне, не включват обект, предпоставящ необходимост да бъде
установено партньорство за иновации с един или повече партньори, които
да извършват определена научноизследователска и развойна дейност и
безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде
възложена по реда, предвиден в Закона за посочения вид процедура –
Публично състезание.
Едновременно с посоченото, както и с цел да се осигури максимална
публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя
условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на
посочения вид процедура, основно с цел да се защити обществения
интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на
публичните средства от бюджета на Възложителя, както и да се насърчи
конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при участие
в процедурата
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)

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:

УНП: 94c0cd8d-a6bb-4a75-b8e0-2ab95f84eafa
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

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

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

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението
за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на
обявлението за изменение или допълнителна информация.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
21/05/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)

Драгомир Емилов Димитров
VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

УНП: 94c0cd8d-a6bb-4a75-b8e0-2ab95f84eafa
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