
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

А О П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4
е-таП: рШаор.Ьд, аорОаор.Ьд

интернет адрес: М№р://уууууу.аор.Ьд

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

П Проект на решение
ЕЗ Решение за публикуване

ГП осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20171115-02009-ООЗбСУУУУММРР-ппппп-хххх)

Номер и дата на становището 1-ви етап: 133 15/11/2»1? дд/мм/гггг

Решение номер: РД-оу-179 От дата: 14/11/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2009
Поделение:
Изходящ номер: 133 от дата 15/11/2017
Коментар на възложителя:
Доставка на природен газ за отопление на сградата на ОУ Св. Патриарх
Евтимий -Варна , находяща се в гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, ул.
Д.Дончев 10, за срок от три години

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
[^Публичен
ДСекторен

1л) Наименование и адрес
Официално наименование:
ОУ Свети Патриарх Евтимий

Национален регистрационен номер:
000081568

Пощенски адрес:
9023 Варна, ж . к . Вл . Варненчик, ул . Д.Дончев 10
Град:
Варна
Лице за контакт:
Веселина Петрова Манолова
Електронна поща:
ра!:г1агпа@аЪу.Ъд
Интернет адрес/и
Основен адрес (ШИ,):
п^рз : //ра'Ьг1агЬа . сот
Адрес на профила на купувача (ТЖЬ):
п^-Ьрз : 7/ра1;г1агпа . сот/1пс1ех .
рогасЬ1с1

код МЦТ8: Пощенски код: Държава:
ВС331 9023 ВС

Телефон:
0879 940002
Факс:
052 510690

ргф/ргоГд.Д.-па-КиршгасЬа/оЪзЬЪез^епл.-

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
П Министерство или друг държавен орган, |~1 Публичноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

[^Национална агенция/служба Ц Европейска институция/агенция или
международна организация

[^Регионален или местен орган ^хЦДругтип: основно училище
П Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
[^Обществени услуги

П Отбрана
П Обществен ред и сигурност
П Околна среда

ЦНастаняване/жшшщно строителство и места
за отдих и култура

[^Социална закрила
ЦОтдих, култура и вероизповедание
^Образование
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[^Икономически и финансови дейности
[^Здравеопазване

П Друга дейност:.

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
ДГаз и топлинна енергия
Г~| Електроенергия
П Водоснабдяване
ДТранспортни услуги

Ц Пощенски услуги
П Експлоатация на географска област
ПДруга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
^Откривам процедура

^за възлагане на обществена поръчка
Пза сключване на рамково споразумение
Цза създаване на динамична система за покупки
Ц конкурс за проект

ПСъздавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Ил) Вид на процедурата

Да

(попълва се от публичен възложител)
П Открита процедура
[^Ограничена процедура
[^[Състезателна процедура с договаряне
П Състезателен диалог
Д Партньорство за иновации
^Договаряне без предварително обявяване
Ц Конкурс за проект
ППублично състезание
|~~| Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
П Открита процедура
[^Ограничена процедура
ПДоговаряне с предварителна покана за участие
П Състезателен диалог
Ц Партньорство за иновации
П Договаряне без предварителна покана за участие
Ц Конкурс за проект
Ц Публично състезание
| [Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
[^Ограничена процедура
ПДоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
Ц Състезателен диалог
[ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

л. 73, ал. 1 от ЗОП
73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ЦЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ЦЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ПЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП _

(попълва се от секторен възложител)
ЦЧл. 132 от ЗОП

л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
л. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП

ДЧл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП

. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
л. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79> ал. 1, т. [...] от ЗОП
л. 141, ал. 1 от ЗОП

[~]Чл. 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)
ПЧл. 1боотЗОП
ПЧл. 1бз, ал. 1 от ЗОП

л. 1б4, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV.!) Наименование

Доставка на природен газ за отопление на сградата на ОУ"Св. Патриарх

Евтимий"-Варна , находяща се в гр. Варна, ж.к."Вл. Варненчик",

ул."Д.Дончев"10, за срок от три години

1У.2) Обект на поръчката

Г~| Строителство
^Доставки
П Услуги

ТУ.з) 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.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на природен
газ за нуждите на училището , което е на територията на гр.Варна,
ж . к . " В л . Варненчик", у л . " Д . Д о н ч е в " 1 0 . Начало на изпълнение на
доставките е 31 .12 .2017г .

1У-4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да I I Не Ю
на околната среда

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

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

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

1У.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да I I Не Б?1
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ГУ.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Г~1 Не И
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предвид предмета на обществената поръчка, разделянето на обособени
позиции е невъзможно.

IV.у) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 Валута:

IV. 8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури; Да I I Не ЕЗ

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута:

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

УНП: с24са811-893с-4с191-Ь59е-]Гс5е64Г7ЬОс1



Партида: 2009 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.!) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

На основание чл. 79, ал. 1, т.3.б."в" от ЗОП в случаите,

когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до

нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост
или на изключителни права придобити по силата на закон или

административен акт, възложителят може да възлага обществена поръчка

чрез процедура на договаряне без предварително обявление.

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ)

дейността по снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на

задължително лицензиране от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ, за една

обособена територия на страната се издава само една лицензия за

разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни

снабдители. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съгласно

чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗЕ е издала Лицензия за осъществяване на
дейността разпределение на природен газ /№ Л-153-08/17.12.2004г. за

срок до 19.11.2039г./ и Лицензия за осъществяване на дейността

снабдяване с природен газ от краен снабдител /№ Л-153-12/18.01.2010г.

за срок до 17.12.2039г./ на обособена територия на община Варна за

кметства „Владислав Варненчик", „Младост" и „Аспарухово" на "Примагаз"
АД с ЕИК 831079085, със седалище и адрес на управление гр.Варна, 9023,

район Владислав Варненчик, ж.к."Владислав Варненчик" бл.222-А.

Видно от описаната фактическа обстановка, „Примагаз"АД, с ЕИК

831079085е дружеството носител на изключителните права за осъществяване

на дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен

газ от краен снабдител" на територията на Район „Вл.Варненчик",

придобити по силата на ЗЕ.

Предвид гореизложеното, доставката на природен газ за обект ОУ "Свети

Патриарх Евтимий" - Варнаследва да бъде възложена на " Примагаз" АД,

като носител на изключителни права по силата на издадените от КЕВР

лицензни чрез процедура на договаряне без предварително обявление по

реда на чл. 79, ал. 1, т. З, б. "в" от ЗОП във връзка с чл. 65 от

ППЗОП.

У.а) 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)

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП няма да се прилагат разпоредбите на

чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща. На

основание чл. 79, ал.1, т. З, б. "в" от ЗОП, Възложителят ще сключи

договор с "Примагаз"АД с ЕИК 831079085, със седалище и адрес на

управление гр.Варна, 9023, район Владислав Варненчик, ж.к."Владислав

Варненчик" бл.222-А, притежаващо изключителни права за дружеството

носител на изключителните права за осъществяване на дейностите

"разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен

снабдител" на територията на район „Вл.Варненчик", "Аспарухово" и

"Младост" придобити по силата на ЗЕ. На територията на район

„Вл.Варненчик" е разположена и сградата на ОУ"Св. Патриарх Евтимий", с

адрес Варна, ж.к."Вл. Варненчик", ул."Д.Дончев"10. Съгл. чл.65, ал.2,

от ППЗОП договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен

след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата

при общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ. При

подписване на договора , изпълнителят следва да изпълни изискванията на

чл.65, ал.2 от ППЗОП, като предостави документи по чл.67, ал.б от ЗОП и

декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

У.З) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
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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 №
- - (ппппп-уууу-хххх)

У.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 Валута: ВСН

РАЗДЕЛ VI; ОДОБРЯВАМ
Цобявлението за оповестяване откриването на процедура
П поканата за участие
|~]документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.!) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Предвид стойностите по чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, на основание чл.233,
ал.1 от ЗОП решението за откриване на процедурата подлежи на
предварителен контрол. На основание чл.134 от ППЗОП доказателствата,
посочени в решението са публично достъпни в интернет страницата на
ДКЕВР. "Примагаз"АД притежава лицензия за осъществяване на дейността
разпределение на природен газ /№ Л-153-08/17.12.2004г. за срок до
19.11.2039г./ и лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с
природен газ от краен снабдител /№ Л-153-12/18.01.2010г. за срок до
17 .12.2039г./ на'обособена територия на община Варна за кметства
„Владислав Варненчик", „Младост" и „Аспарухово". Информацията се
съдържа в справката за издадените лицензни по чл.39, ал.1, т.2-4, 7,9 и
Юот ЗЕ, където дружеството е вписано под номер 4. Дейностите, за които
са издадени лицензните -" разпределение на природен газ" и съответно"
снабдяване с природен газ от краен потребител" са видни от Регистъра
на издадните лицензни от ДКЕВР, вписани под номер 119.

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
срсас!тл.п@срс. Ьд

Факс
02 9807315

Интернет адрес (1ШЬ):
: //ммм. срс.Ьд

VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.5, в десетдневен срок от публикуване на
настоящото решение за провеждане на процедура по чл.18, ал.1, т . 8 от
ЗОП.

У11.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15/11/2О17 ДД/ММ/ГГГГ

УНП:с24са811-893с-4(19]-Ь59е-1Гс5е64ПЬО(1
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РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII. 1) Трите имена: (Подпис)
Веселина Петрова Манолова

VIII.2) Длъжност:
директор

УНП:с24са811-893с-4с191-Ь59е-1Гс5е64ПЬОс1


