
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прекратяване на открита процедура 

№ РД 24-

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 
и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 с 
предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на община Велико Търново" открита с Решение № 24-56/03.07.17 г. с 
уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0035 и публикувано обявление от дата 
06.07.2017 г. с ID 794257. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/504/, с прогнозна стойност без ДДС: 715000.00 лв. 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2. т.9 от ЗОП. 
1.1.Адрес - Република България, 5000, Велико Търново, пл. ..Майка България" № 2, тел: 

062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 251; 
Място за контакт: Отдел „Обществени поръчки"; 
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/504/ 

1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -
Обществени услуги. 

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

II. 1. Обект на поръчката - Доставка; 

11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 

нуждите на община Велико Търново". 

11.3. Кратко описание на поръчката: 

В предмета на поръчката се включва: 
Доставката на 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. 

Координатор на балансираща група 
Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 
Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал.; 
Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид; 
Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и 

месечното електропотребление на община Велико Търново; 
Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя на 

либерализирания пазар за електрическа енергия. 
Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с 
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ECO. 

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 09310000; 
Описание: Електрическа енергия. 

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура. 

III. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А ИНФОРМАЦИЯ. 

III. 1. Решение № 24-56 от 03.07.17 г.на Кмета на Община Велико Търново. 

III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2017-0035 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ О Б Щ Е С Т В Е Н А ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, 
AJI . l , Т.1 ОТ ЗОП. 

IV.1.Правно основание - чл. 110. ал.1 т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато не е подадена нито една оферта, заявление за 
участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори; 

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата: 

В срока за подаване на оферти до 08.08.17 г. в Община Велико Търново няма постъпили 
оферти. 

V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/504/. 

VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. , ,Витоша", 
№ 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail:cpcadmin@cpc.bg. факс: 02 980 
7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: < 

ЗА КМЕТ: Снежана Дтан^сова Данева-Иванова 
Заместник-кмет „Финанси" в Община Велико Търново 
Съгласно заповед за'заместване № РД 22-1334/02.08.17 г. 

Съгласували: 

Надя Петрова - ^ й ^ е к т о р на дирекция ОП 

Изготвил: 
Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



