
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА П РОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: nk@aop.bo, aoD@aop.bo 
интернет адрес: http://www.aop.bo

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване

□осъщ ествен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20 i 80904-00073-0 0 i 3(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i-ви етап:_____________   дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика________ „  - _________________________________________________________

Решение номер: РД 24 От дата: 12/09/2018 дд/мм/гггг______________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер: от дата________
Коментар на възложителя:

А О  П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен 

|~| Секторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова - Директор дирекция ОП, Грета 0359 62619228;0359
Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП, инж. 62 6192 31;035 9 62619515
Николай Петков - Главен експерт в отдел
ТИ
Електронна поща: Факс:
тор vt0abv.bg 0359626192 31
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veli ko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/613
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, ППубличноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

[ 3 Регионален или местен орган П Д цуг тип:
П  Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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Партида 00073 РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИ ВАН Е НА ПРОЦЕДУРА (версия 6 )

53 Обществени услуги I |Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

1_I Отбрана ПСоциална закрила
□  Обществен ред и сигурност □  Отдих, култура и вероизповедание
□ О колн а среда □  Образование
_|Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:
ПЗдравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□  Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□  Водоснабдяване 1 |Друта дейност:
□Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
53 Откривам процедура

53за възлагане на обществена поръчка
□ з а  сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

□  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не 53
II. l) Вид на процедурата____________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
53 Открита процедура 
□Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект 
ППублично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ О ткрита процедура 
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие 
П  Конкурс за проект 
ППублично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
I |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III; ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________
(попълва се от публичен възложител)

БЗЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 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
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)_________________________________________

УНП ee6faa9f-3fba-43fD-bb6f-9735a8d 1 а476 2



Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИ ВАН Е Н А ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□ Ч л . 132 от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Ц Ч л. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Ц Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 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)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
Ц Ч л. 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV. 1) Наименование
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на Община Велико Търново.
IV.2) Обект на поръчката
П Строителство 
БЗДоставки
П  Услуги_________________________________________________________________________

IV.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.
Обществената поръчка включва доставка на електроенергия с прогнозно 
количество от 17325 МВтч. Следва 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,
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
В качеството на "координатор на балансираща група" Изпълнителят следва 
да опеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара 
на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна 
балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие, както и 
да осигури прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително 
администриране на часовите графици за потребление на Възложителя.
В предмета на поръчката се включва и:
Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на 
ECO, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;
Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал. 
Генериране на различни справки - графично и таблично представяне на 
договорени и измерени количества електроенергия, небаланси
Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и
графичен вид
Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база данни за 
часовото и месечното електропотребление на Община Велико Търново 
Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя 
на либерализирания пазар на електрическа енергия 
Възложителят няма да заплаща такса за:
- изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните 
почасови товарови графици и покриването на техните небалаанси и 
праметрите за тяхното формиране;
- участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на 
небалансите;
Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на 
информация с ECO.
Обемът на поръчката е 777 партидни номера съгласно списък приложение 
1.1 Техническа спецификация, с прогнозно количество на потребената 
енергия - 17 325 МВтч.
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Партида1 00073 РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИ ВАН Е НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да [ ]  Не 53 
на околната среда_________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (б р о й )

критериите за подбор (б р о й )

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)__________________________________________^ __________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 53
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не 53
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предметът на поръчката не може да бъде разделен по обективни причини. 
Дейностите са взаимосвързани и при разделяне на позиции не би могло да 
се отчете или разграничи изпълнението на коя позиция до кой момент се 
простира. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група. 
В прогнозната стойност на поръчката се включва само цената на нетната 
електрическа енергия. Разделянето на позиции по райони е 
нецелесъобразно и би довело до разлика в цените на доставяната енергия 
за различните структури на общината. По-големият обем на доставките 
следва да води и до по-ниски цени.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 1 3 2 2 0 7 0 . 7 5 _________ Валута:__________ BGN

ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да I I Не 5̂1
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:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ___________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)

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)
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Партида: 00073 РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

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:__________BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
БЗобявлението за оповестяване откриването на процедура 
ГП поканата за участие 
153 документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. l) 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
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadminOcpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от/^ОП жалба срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението £>а /одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко 
заинтересовано лице в 1 0-дневе(1 сАоок от изтичане на срока по чл. 100, 
ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава До КЗК с копие и до Възложителя.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото/решение

12/09/2018 дд/мм/гггг щгг ,
\  —  -J— г 4 ^ -

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТ
VIII.l) Трите имена: (Подпис)
инж. Даниел Пано!
VIII. 2) Длъжност:
Кмет на Общна Велико Т ъ р н о ^ У ^ - ^ Г
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




