ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ
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На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2, предл. второ от ППЗОП във
връзка с чл. 112, ал. 3 от ЗОП, и във връзка с Решение № РД 24 - 112/15.11.2018 г. на
Кмета на Община Велико Търново по открита процедура с предмет: „Избор на
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за
нуждите на Община Велико Търново“, с публикувано решение с ID 867258 на дата
17.09.2018 г. и обявление с ID 867262, публикувано на дата 17.09.2018 г. в Регистъра на
обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2018-0037 в РОП, с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profilna-kupuvacha/613, и с прогнозна стойност 1322070.75 лева без ДДС,
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; 062 619 231, e-mail: mop vt@abv.bg. факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/613.
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност Обществени услуги.
И. 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:
Предметът на поръчката включва:
Доставка 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 ECO, 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 В.
Търново; Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя на
либерализирания пазар за електрическа енергия.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита
на личните данни!
Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на
информация с ECO.
11.4. Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗОП
III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24 - 98/12.09.2018
Община Велико Търново инж. Даниел
Панов.
III.2. Документ, за който се отнася това Решение:
111.4. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0037.

г.на Кмета на

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка, чрез открита
процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор
на балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“, с публикувано
решение с ID 867258 на дата 17.09.2018 г. и обявление е ID 867262, публикувано на дата
17.09.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален номер 000732018-0037 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613, и е прогнозна стойност
1322070.75 лева без ДДС:
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, е ЕИК: 131512672, с
адрес: град Варна 9009, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел:
052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@energo-pro.bg, лице за
контакт: Весела Вачкова, с предложена цена 86.88 лв. без ДДС за MWh електроенергия.

V. МОТИВИ:
С Решение № РД 24 - 98 от 12.09.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община
Велико Търново“. След разглеждането и оценката на постъпилите оферти, с Решение №
РД 24 - 112/15.11.2018 г. е определено класирането на участниците и за изпълнител е
избран класирания на първо място участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София, за
което всички участници са уведомени съобразно разписания в ЗОП ред.
На 28.11.2018 г. е получено писмо с изх. № 03631/28.11.2018 г. от определеният за
изпълнител „ЧЕЗ ТРЕИД“ ЕАД, гр. София, с което същият отказва да сключи договора
поради „настъпили значителни промени в условията на пазара на едро на търговия с
електрическа енергия“. С оглед създалата се ситуация и с оглед предвидения в закона
ред е приложен чл. 68, ал. 2, предл. второ от ППЗОП във връзка с чл. 112, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с което се издава настоящото решение, с което се определя за изпълнител
класирания на второ място участник „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр.
Варна, с предложена цена 86.88 лв. без ДДС за MWh електроенергия.
VI. В останалата си част Решение № 24-112 от 15.11. 2018 г. на Кмета на Община
Велико Търново става непроменено.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на
обществената поръчка, са изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря
на критериите за подбол
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на
предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за
възлагане.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в
срок по чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен
свободен
достъп
на профила
на купувача на адрес: https://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.
Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП 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.
Контрол по изпълнението на зaIJOвqдтa щ§^унражнявам лично.

Надя Петрова
Директор на дирекция „Обществени поръчки“

I !

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция „иоществени поръчки“

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!

