Партида: 3017

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: 317000-8884 от 17/09/2014 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 3017
Поделение: ________
Изходящ номер: 317000-8884 от дата 17/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Областна Дирекция на МВР-Пловдив
Адрес
ул. Княз Богориди № 7
Град
Пощенски код
Пловдив
4000
За контакти
Телефон
гр. Пловдив, ул. Орловец № 2
032 933803
Лице за контакт
Даниела Дешкова
Електронна поща
Факс
jurisconsult_plovdiv@mvr.bg
032 932233
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.plovdiv.mvr.bg
Адрес на профила на купувача:
http://217.140.243.39/order/index1.php
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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП
Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
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Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от
ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект
Продажба на топлинна енергия за отопление от "ЕВН България
Топлофикация" ЕАД за нуждите на сградите на ОДМВР-Пловдив на
територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД.
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия
Офис IT оборудване
Офис осветление
Улично осветление

Да

Не

Климатици
Почистващи продукти и услуги
Конвенционални транспортни средства и
услуги, свързани с тях
Електрически превозни средства и
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)
ІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)

(брой)
(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
На основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ, за една обособена
територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна
енергия.
Дружеството "ЕВН България Топлофикация " ЕАД, ЕИК 115016602, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г.Данов
№ 37, видно от регистъра на издадените лицензии за дейностите в
енергетиката, публикуван на интернет страницата на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), притежава
лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия,
издадена от ДКЕВР.
"ЕВН България Топлофикация " ЕАД е универсален правоприемник на
Топлофикация Пловдив – Север и като такъв, от датата на
правоприемството, "ЕВН България Топлофикация " ЕАД е придобило
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всички права, задължения и фактически отношения на Топлофикация
Пловдив – Север. Още повече, че единните идентификационни кодове
(ЕИК) на двете дружества съвпадат, което показва, че става дума
за един и същи правен субект. Същото се отнася и до издадената
лицензия в полза на „Топлофикация Пловдив“ с номер Л-01005/17.10.2000.
В тази връзка следва да се отбележат следните промени, касаещи
дружеството и издадената в негова полза лицензия:
1.
Създаване на „Топлофикация – Пловдив Север“ ЕАД, ЕИК
115016602, с дата 24.03.2000 г. Това обстоятелство е видно от
приложената извадка от Регистър Булстат при Агенцията по
вписванията;

2.
Промяна в образуваното дружество, касаещо
фирмата – от „Топлофикация – Пловдив Север“ ЕАД, ЕИК
на „Топлофикация Пловдив“ ЕАД, ЕИК 115016602, с дата
г. Това обстоятелство е видно от приложената извадка
Булстат при Агенцията по вписванията.

промяна във
115016602
22.05.2001
от Регистър

3.
Промяна в образуваното дружество, касаещо промяна в
наименованието – от „Топлофикация Пловдив“ ЕАД, ЕИК 115016602 на
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, промяна в
собствеността (от държавна в частна), промяна в седалището и
адреса на управление, промяна в представителството. Всички тези
промени с настъпили с влязло в сила съдебно решение номер 267/
14.01.2008 г. Това обстоятелство е видно от приложената извадка
от Регистър Булстат при Агенцията по вписванията
За пълнота, прилагаме и решение на Пловдивски Окръжен съд, както
и издадената лицензия номер Л-010-05/17.10.2000г., издадена в
полза на дружеството „Топлофикация Пловдив“ 115016602,
преобразувало се на 14.01.2008 г. в „ЕВН България Топлофикация“
ЕАД, ЕИК 115016602. Тази лицензия е и действащата понастоящем
лицензия за пренос на топлинна енергия, в полза на „ЕВН България
Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602“.
Предвид гореизложеното, дружеството „ЕВН България Топлофикация”
ЕАД, гр. Пловдив се явява единственият възможен изпълнител на
настоящата обществена поръчка, тъй като притежава изключителни
права за производство и пренос на топлинна енергия на
територията на град Пловдив. Поради това обществената поръчка не
би могла да бъде възложена на друг изпълнител.
(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
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
На основание чл. 93,ал.1, т. 1 и във връзка с чл. 90, ал. 1, т.
3 от ЗОП възложителят няма да изпраща покана за участие до "ЕВН
България Топлофикация" ЕАД.
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V.3) Настоящата процедура е свързана с 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)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС
Стойност на
ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000
Телефон
Електронна поща
срсadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg
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VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
С настоящото решение представяме:
1. Извадки от регистър БУЛСТАТ
2. Копие на лицензия № Л-010-05/17.10.2000г.
3. Решение на Окръжен съд - Пловдив

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 17/09/2014 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Пламен Димитров Узунов
Длъжност:
Директор
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