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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП 
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Е
□

1.1) Наименование и адреси
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Надя Петрова - Директор дирекция ОП, Грета 
Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП, инж. 
Николай Петков - Главен експерт в отдел 
ТИ

Телефон:
+359 62619228/+359 
62619231/+359 62619515

Електронна поща:
тор vt0abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка_____________________________________________

11.1.1) Наименование:
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на Община Велико Търново.
Референтен номер: 2____________________________________________________________________

II. 1.2) Основен CPV код: 09310000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

II.1.3) Вид на поръчка
П Строителство________ ^ Д о ставки ____________|~|Услуги___________________________________

II.2) Описание_________________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2________________________________________________

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново и нейните структури
код NUTS:1 BG321_______________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на Община Велико Търново.
Предметът на поръчката включва:
Доставка на електрическа енергия с качество и по ред, съгласно 
предвиденото в Закона за енргетиката (ЗЕ) и останалите норм. актове, 
които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електр.

it ^  йг 
☆ ☆
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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 електроен-я през Уеб портал; Следене на почасовите измерени 
количества електроен-я в табличен и графич.вид; Поддърж. и предаване от 
Изп-ля на електронна база от данни за часовото и месечн.електропотр-е 
на Община В. Търново; Оказване на съд-вие в процеса на регистр-я обекта 
на Възложителя на либерализирания пазар за ел. енергия.
Изпълнителят тговаря за администрир-то на графиците и обмена на инф-я с 
ECO._____________________________________________________________________
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за закупуване
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: ________
или
Начална д ата :_________ дд/мм/гггг
Крайна дата:__________ лл/мм/гггг_______________________________________________________

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да [Ц Не ^
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ.2) Админисгративна информация______________________________________________

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2019/S 011-021325
Номер на обявлението в РОП:888з68_______________________________________________________

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА__________________________
Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 2 
Наименование:
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на Община Велико Търново.
V .2 )  Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
21.12.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  Не Ю

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование:
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
131512672

Пощенски адрес:
ул. „Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, Кула Г
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9009

Държава:
BG

Електронна поща:
market@energo-pro.bg

Телефон:
+359 52577109

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 52577340

Изпълнителят е МСП
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да К  Не □

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към  
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
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| Обща стойност на обществената поръчка: 1322070.75 Валута: BGN
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI.з) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadminS срс.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок, по реда на чл. 197 и
следващите от ЗОП.
V I.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18.09.2019 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА 
VII.l)  Описание на обществената поръчка след измененията

V II.l.i)  Основен CPV код: 09310000
Допълнителен CPV код: 1 2

VII. 1.2) Допълнителни CPV кодове 2

VII. 1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново и нейните сртуктури 
код N U TS:1 BG321___________________________________

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на Община Велико Търново.
Предметът на поръчката включва:
Доставка на електрическа енергия с качество и по ред, съгласно 
предвиденото в Закона за енргетиката (ЗЕ) и останалите норм. актове, 
които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електр. 
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 електроен-я през Уеб портал; Следене на почасовите измерени 
количества електроен-я в табличен и графич.вид; Поддърж. и предаване от 
Изп-ля на електронна база от данни за часовото и месечн.електропотр-е 
на Община В. Търново; Оказване на съд-вие в процеса на регистр-я обекта 
на Възложителя на либерализирания пазар за ел. енергия.
Изпълнителят тговаря за администрир-то на графиците и обмена на инф-я с 
ECO.
V II.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за закупуване
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _________
или
Начална д ата :_________ дд/мм/гтгг
Крайна дата: лл/мм/гггг_________________________________________________

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва Д ДС)
Обща стойност на поръчката/обособената 1983106.13 Валута: BGN
позиция:_________________________________________________________  _________________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  He Eg

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
131512672

Пощенски адрес:
ул. „Владислав Варненчик' № 258, Варна Тауърс, Кула Г
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9009

Държава:
BG

Електронна поща:
market@energo-pro.bg

Телефон:
+359 5257710!

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 52577340

Изпълнителят е МСП
(М СП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Ш He U
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VII.2) Информация относно изменения___________________________________________

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и на основание чл. 19 от 
договора, и във връзка писмо с изх. № K-EPRES-2141/09.09.2019 г. от 
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна, Становище № 80-648- 
28/04.09.2019 г. от инж. Николай Петков - Главен експерт „Кабелни мрежи 
и улично осветление" в отдел „Техническа инфраструктура", дирекция СУТ, 
във връзка с получено писмо с вх. № 5300 - 22403 - 1/15.08.2019 г. от 
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕООД, гр. Варна, на 09.09.2019 г. е 
подписано допълнително споразумение между страните, с което се променя 
цената по договора, както следва:
- цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за 
ниско напрежение
било: 86.88 (осемдесет и лева и 88 ст.) лева/MWh без ДДС 
става: 96.72 (деветдесет и шест лева и 72 ст.) лева/MWh без ДДС.
На основание чл. 116, ал. 2 от ЗОП, всички плащания за изпълнението на 
договора чрез допълнителното споразумение в продължения срок не могат 
да надхвърлят 50 на сто от стойността му преди изменението.
VII.2.2) Причини за изменение
Q  Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния 

изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от 
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или 
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Е>3 Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ 
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на 
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
Настъпила промяна в законодателството, уреждащо цените при доставка на електрическа 
енергия._____________________________________________________________________________

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание 
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС:___________1322070 . 75__________ Валута:___________ BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС:___________1983106.13__________ Валута:___________ BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
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