13.08.2015 г.
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BGВарна:
РЕШЕНИЕ
Номер: 1 от 12.04.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 14 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Целодневна детска градина № 8"Христо Ботев", ул."Средна гора" № 45, За: Веска
Янакиева,

Република

България

9008,

Варна,

Тел.:

052

614507,

Email:

cdg8hristobotev@abv.bg, Факс: 052 614508
Място/места за контакт: Веска Янакиева
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Образование
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/
на конкурса за проект
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ЦДГ№8"Христо Ботев",а именно :
доставка на електрическа енергия 220 W, 24 часа в денонощието .Параметрите
свързани със закупуването на електическа енергия са следните:1.Начин на измерване
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 с една скала,с две скали и три скали;2.Зони в денонощиетовърхова,дневна и
нощна;3.Ниво на напрежениесредно и ниско;Следва да се предвидят и следните
параметри:добавка за зелена енергия;пренос през електопреносната мрежа;
високоефективно

комбинирано

производство

на

ел.енергия;достъп

до

електроразпределителната мрежа.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Изборът на процедура се обуславя от факта,че възлагането на настоящата поръчка на
други лица би довело до нарушаване на изключителните права,придобити по силата
на Закона за енергетиката чл.43,ал.2,т.2.Съгласно чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП в
случаите,когато възлагането на обществена поръчка на друго лице би довела до
нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост,или на
изключителни права ,възложителите могат да възлагат обществени поръчки,чрез
процедура на договаряне без обявление.Неоходимо е да се сключи договор за
доставка на енергия по регулирани цени в съответсвие с чл.30 ал.1 от Закона за
енергетиката.Съгласно чл.43 ал.2 т.2 от ЗЕ за една обособена територия на страната
се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни
снабдители.ДКЕВР е издала на "Е.ОН България Продажби" АД Лицензия за
обществено снабдяване № Л  13911/13.08.2004 за срок от 35 години.Обществената
поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител,защото дружеството има
изключителни права,по смисъла на §1,т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и
се обуславя от нуждата от провеждане на процедура по договаряне без обявление по
реда на чл.90 ,ал.1,т.3 от ЗОП.По настоящем новото име на "Е.ОН България
Продажби" АД е "Енерго Про Продажби"АД,което притежава правата на погоре
цитираната лицензия и което следва да бъде поканено за участие в процедурата на
договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП
Без изпращане на покана при условията на чл.93 т.1 от ЗОП като договорът ще бъде
сключен с "Енерго Про Продажби" АД със седалище гр.Варна,бул."Владислав
Варненчик" №258 Варна Тауърс  Г.
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
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поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
VI: ОДОБРЯВАМ
поканата за обществена поръчка и документацията
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000,
София, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
12.04.2013 г.
Възложител
Трите имена: Веска Добрева Янакиева
Длъжност: Директор на ЦДГ №8"Христо Ботев"
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