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BG-Момчилград:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика

Решение номер РД-19 - 451 от дата 10.12.2019 г. 

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984

BG425, Община Момчилград, ул. 26-ти декември № 12, За: инж. Мехмед Мехмед - зам. кмет, България 6800, Момчилград, Тел.: 088

7584771; 088 5398930, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.

I.1)

Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност

Обществени услуги

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

ІI.1)

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Наименование

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Момчилград

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

Доставки

Описание на предмета на поръчката

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за нуждите на община Момчилград

до 233 ИТН разположени в общинския център град Момчилград и 48 ИТН разположени по селата за период от 5 /пет/ години,

считано от дата на сключване на договора. Прогнозното количество за доставка на електроенергия за нуждите на обектите на

община Момчилград за петгодишен период е 5700 MWh, изчислено въз основа на потреблението за предходните 12 месеца,

коригирано с евентуални промени в количеството. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка за целия срок на

договора е в размер на 1 167 075.00 лева без ДДС, определена по реда на чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП и по цени на "ЕВН България

Електроснабдяване" ЕАД, определени от КЕВР. Договорът се сключва за срок от 5 /пет/ календарни години или до сключването на

нов договор със същия предмет по реда на ЗОП. За срока на действие на договора, Възложителят може да включва и/или

изключва обекти от обхвата на договора по всяко време на неговото действие. Възложителят заплаща на Изпълнителя само реално

потребеното количество нетна електроенергия в обектите, включени в обхвата на договора. Прогнозното количество за

потребление на ел. енергия за срока на договора не ангажира Възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да

ІV.3)
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V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

доставя нужното количество ел. енергия за целия период на договора.Срок на заплащане на фактурите за консумираната ел.

енергия - 30 дни след получаване на фактурите.

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и
програми

НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции, предвид следните мотиви: Предметът на настоящата поръчка е

единен и неделим, тъй като изпълнението на услугата може да бъде възложено само на един изпълнител. Съгласно разпоредбата

чл. 43, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която за една обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия

от крайни снабдители, в регистъра на КЕВР е вписана лицензия №  Л-141-11/13.08.2004 г. за обществено снабдяване с

електрическа енергия, издадена на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 за срок 35 г. Мястото на изпълнение

на обществената поръчка обхваща обекти, находящи се в община Момчилград, като за територията на община Момчилград

Комисията за енергийно и водно регулиране е издала само една лицензия за тази дейност, а именно на „ЕВН България

Електроснабдяване“ АД, в чийто обхват попадат всички обекти, включени в предмета на обществената поръчка. Това води до

невъзможност за разделяне предмета на поръчката на обособени позиции.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 1167075 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура

Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите, обект на поръчката се уреждат със Закона за енергетиката.

Дружеството „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД притежава лицензия №  Л-141-11/13.08.2004 г. за обществено

снабдяване с електрическа енергия на територията на община Момчилград, със срок на лиценза 35 г.Обществената поръчка не би

могла да бъде възложена на друг изпълнител, поради това, че „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД се явява краен

снабдител и има "изключителни права", по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП, за осъществяване на

тази дейност в посочената община. Предвид гореизложеното, касаещо необходимостта от доставянето с ел.енергия за нуждите на

община Момчилград ще се открие процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.3 б."в" от

ЗОП, тъй като фирма „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 123526430,

със седалище и адрес на управл.:обл. Пловдив,общ. Пловдив,гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №  37 е единствен възможен

изпълнител на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по

силата на административен акт - издаден от КЕВР лицензии.

V.1)

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

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП във вразка с чл.79, ал.1, т.3 б."в" от ЗОП Възложителя няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от

ППЗОП /няма да изпраща и одобрява покана за участие/ като договора ще бъде сключен с дружество „ЕВН БЪЛГАРИЯ

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, регистрирано в търговския регистър с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управл.:обл.

Пловдив,общ. Пловдив,гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, притежаващо изключителни права за доставка на ел. енергия на

територията на община Момчилград. Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договорът ще бъде сключен след влизане в сила на

настоящото решение за откриване на процедурата.

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект,
която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

Допълнителна информация

Преди подписване на договора по горецитираната обществена поръчка участника е длъжен да представи документите по чл.112,

ал.1, т.2 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т.7 от ЗОП

VII.1)
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VIII: Възложител

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.2)

Подаване на жалбиVII.3)

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

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящото решение

10.12.2019 г. 

VII.4)

Трите имена

Илкнур Кязим Мюмюн

VIII.1)

Длъжност

Кмет община Момчилград

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

