
Партида 00830 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: nk@aop.ba , аор@аоп.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.bgА О П

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
53  Решение за публикуване 

| {осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8o3i2-oo830-oo49(YYYYMMDD-ntmnn-xxxx)

Номер и дата на становището i-ви етап:________  16/03/2018 дд/мм/птг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика__________________________________ __________ ____________

Решение номер:..... От дата: 16/03/2018 дд/мм/гпт_____________________________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00830
Поделение:________
Изходящ номер: от дата 16/03/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53  Публичен

Секторен____________________________________________________________________

I.i) Наименование и адрес_________________________________________________
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Първа специализирана акушеро - 000689182
гинекологична болница за активно лечение 
Света София ЕАД
Пощенски адрес:
ул. Михалаки Ташев № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1330 BG
Лице за контакт: Телефон:
М .Михайлова 02 4470245
Електронна поща: Факс:
o b - p o d a c h k i@ la g b .c o m 02 4470245
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.lagb.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://lagb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/%D0%BF%D0%BE%Dl%80%Dl%8A% 
Dl%8 7%D0%BA%D0%B8-2018-%D0%B3/__________________________________________
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

^М инистерство или друг държавен орган, 5 3 Публичноправна организация
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска инсгитуция/агенция или

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

□Регионален или местен орган 
□  Регионална или местна агенция/служба

международна организация 
□ Д р у г  тип:______________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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□  Обществени услуги

□  Отбрана
П  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
ПИкономически и финансови дейности 
^Здравеопазване

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
1 I Отдих, култура и вероизповедание 
1 I Образование 
1 | Друга дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
1 1Електроенергия 1 Експлоатация на географска област
□  Водоснабдяване □ Д р уга  дейност:
ПТранспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

Е<]за възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□  за създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

□  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а  □  Н е ^

II .i)  В и д  н а п р оц едур ата_________________________________________________________

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

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

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□О граничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_____________________________
(п о п ъ л в а  се о т  п убли чен  въ зл ож и тел )

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . i8, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
^]Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

3
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(п о п ъ л ва се о т  сек тор ен  въ зл ож и тел )______________________________________________
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□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 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, 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)
□  Чл. 160 от ЗОП
□  Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [—] от ЗОП________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_______________________________________
IV. l) Наименование
Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през 
електроразпределителната и електролреносната мрежа за нуждите на 
ПСАГЕАЛ „Света София" ЕАД за срок от две години.________________________
IV. 2) Обект на поръчката

□Строителство
□Д оставки
^У слуги_________________________________________________________________________________________
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.
Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия до/през 
електроразпределителната и електропреносната мрежа за нуждите на 
сградата на ПСАГЕАЛ "Света София" ЕАД за срок от две години. Обекта, за 
който е необходимо осигуряване на мрежови услуги за двугодишен период 
от време, считано от датата на влизане в сила на договор за доставка на 
нетна електрическа енергия е сградата на лечебното заведение, гр.София, 
ул.Михалаки Ташев №2.

Прогнозното количество електроенергия за 24 /двадесет и четири/ 
месечен период е в размер на 1 745 656 кВТч.

Ориентировъчна прогнозна стойност на услугите за период от 
24 /двадесет и четири/ месеца е 32 242,27лв
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не 5 3  
на околната среда___________________________________________________________

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

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 ( б р о й )
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 ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не Ю
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като
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включените в предмета дейности не биха могли да се разделят. Освен това 
достъпът и преносът на ел. енергия е услуга, която може да бъде 
извършена само от един изпълнител, притежаващ изключителни права на 
територията на Столична община.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 32242.27__________ Валута:_________ BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да ЦЦ Не ЕЗ

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)
Процедурата за възлагане на обществена поръчка се открива на основание 
чл.182, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.79, ал.1, т.З от ЗОП. Съгласно 
чл.79, ал.1, т.З, б."в" от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да 
бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането й на друго 
лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата 
на закон или на административен акт, възложителите могат да прилагат 
процедура на пряко договаряне.
Предмет на поръчката е предоставяне на „мрежови услуги", тъй като 
обхваща дейности по предоставяне на достъп и пренос на електрическа 
енергия до/през електроразпределителната и електропреносната мрежа, в 
съответствие с дефиницията, въведена в §1, т. 7 от Допълнителните 
разпоредби към Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. В 
съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, 
дейностите по пренос на електрическа енергия подлежат на лицензиране, 
като според чл. 43 от същия закон, на територията на страната се издава 
само една лицензия за пренос на електрическа енергия и само една 
лицензия за разпределение на електрическа енергия на една обособена 
територия. Визираните правни норми водят до заключение, че дружество, 
титуляр на лицензия за посочените дейности, е носител на изключителни 
права за съответната територия.
Извършена справка в Регистъра на издадените лицензии за дейностите в 
енергетиката, поддържан от КЕВР на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, 
установи, че дружеството „ЧЕЗ Разпределение България" АД, преобразувано 
от „Електроразпределение Столично" ЕАД по силата на Решение Р- 
048/29.06.2011 г. е титуляр на лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за 
дейността „разпределение на електрическа енергия за територията на 
всички райони на Столична община". Срокът на лицензията е 35 години.
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)
На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП, възложителят няма да прилага чл.64, 
ал.2 и 3 от ППЗОП /не изготвя и не изпраща покана за участие в 
процедурата/, тъй като ще сключва договор на основание чл.79, ал.1, 
т.З, б."в" от ЗОП. Дружеството с което ще бъде сключен двугодишен 
договор е „ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр.София, ул.Цар Симеон 
N’330 .____________________________________________________________________
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
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публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
- _________- ________ ( n n n n n - y y y y - x x x x )

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:_________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
□  обявлението за оповестяване откриването на процедура
□  поканата за участие
П  документацията_______________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процеду рите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
10 0 0

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmi n@cpc. bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
h t t p : / /www. c p c . b g

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл.197 от ЗОП
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16/03/2018 дд/мм/гггг
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