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България-София: Електрическа енергия
2017/S 041-075181
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Услуги
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Сухопътни войски — военно формирование 22450
129010171
район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34
София
1606
България
Лице за контакт: Васил Тодоров
Телефон: +359 29223409
Електронна поща: dop_sv@abv.bg
Факс: +359 29223413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://landforce.armf.bg%20;%20http://%20landforce.mod.bg
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Obshtestveni_porachki.html%20;%20%20http://
landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html
I.2)

Съвместно възлагане

I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип: юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България

I.5)

Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на
военните формирования от Сухопътните войски и на обектите към тях с 3 обособени позиции.

II.1.2)

Основен CPV код
09310000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
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Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на
военните формирования от Сухопътните войски и на обектите към.
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 920 016.71 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за военни
формирования от Сухопътните войски с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково,
Смолян и Ямбол.
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
09310000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
код NUTS: BG342
код NUTS: BG344
код NUTS: BG422
код NUTS: BG424
код NUTS: BG343
Основно място на изпълнение:
Военни формирования от Сухопътните войски дислоцирани на територията на Република България с
областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян и Ямбол.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Достъп и пренос на електрическа енергия на база реално потребление.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за военни
формирования от Сухопътните войски с областни центрове: Шумен, Велико Търново и Русе.
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
09310000

II.2.3)

Място на изпълнение
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код NUTS: BG333
код NUTS: BG321
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:
Военни формирования от Сухопътните войски дислоцирани на територията на Република България с
областни центрове: Шумен, Велико Търново и Русе.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Достъп и пренос на електрическа енергия на база реално потребление.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за военни
формирования от Сухопътните войски с областни центрове: София, Благоевград, Видин, Плевен, Враца
и Софийска област
Обособена позиция №: 3

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
09310000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG413
код NUTS: BG311
код NUTS: BG314
код NUTS: BG313
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:
Военни формирования от Сухопътните войски дислоцирани на територията на Република България с
областни центрове: София, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Достъп и пренос на електрическа енергия на база реално потребление.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не
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Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
• Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически
оператор поради следната причина:
• защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:
На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена
само от определен изпълнител и възлагането и 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 договаряне без предварително обявление.
Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, дейността по разпределение на електрическа енергия подлежи на
лицензиране, като според чл. 43, ал. 2, т. 1 от същия закон, за 1 обособена територия се издава само 1
лицензия.
За военните формирования от Сухопътните войски и обектите към тях дислоцирани на територията на
Република България с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян и Ямбол
— „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД притежава Лицензия за разпределение на електрическа
енергия с № Л-140-07/13.08.2004 г. (http://www.dker.bg/ffles/DOWNLOAD/res_l_l40.pdf).
За военните формирования от Сухопътните войски и обектите към тях дислоцирани на територията на
Република България с областни центрове: Шумен, Велико Търново и Русе — „Енерго — Про Мрежи“ АД
притежава Лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-138-07/13.08.2004 г. (http://www.dker.bg/ffles/
DOWNLOAD/res_l_138.pdf).
За военните формирования от Сухопътните войски и обектите към тях дислоцирани на територията на
Република България с областни центрове: София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска
област — „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава Лицензия за разпределение на електрическа
енергия с № Л-135-07/ 13.08.2004 г. (http://www.dker.bg/ffles/DOWNLOAD/res_l_135.pdf).
Предвид изложеното, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД и „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД притежават изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за
изпълнение на дейността, предмет на тази поръчка, и възлагането ѝ попада в хипотезата на чл. 79, ал. 1,
т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на изключителни
права, включително на права на интелектуалната собственост.
Не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се
дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
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Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 02953-2016-0003
Обособена позиция №: 1
Наименование:
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на
формирования от Сухопътните войски с областни центрове: Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян и
Ямбол
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
24/01/2017

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
115552190
ул. „Христо Данов“ № 37
Пловдив
4000
България
Телефон: +359 70010007
Електронна поща: info@evn.bg
Факс: +359 32990010
код NUTS: BG421
Интернет адрес:www.evn.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 319 442.06 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 319 442.06 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 02953-2016-0003
Обособена позиция №: 2
Наименование:
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на
формирования от Сухопътните войски с областни центрове: Шумен, Велико Търново и Русе
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Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
26/01/2017

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„Енерго — Про Мрежи“ АД
104518621
Варна Тауърс, кула Е, бул. „Владислав Варненчик“ № 258
Варна
9009
България
Телефон: +359 70016161
Електронна поща: service@energo-pro.bg
Факс: +359 52577665
код NUTS: BG331
Интернет адрес:www.energo-pro.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 129 570.75 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 129 570.75 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 02953-2016-0003
Обособена позиция №: 3
Наименование:
Достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на формирования
от Сухопътните войски с областни центрове: София, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска
област
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
22/02/2017

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
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Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„ЧЕС Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Телефон: +359 70010010
Електронна поща: open.market@ces.bg
Факс: +359 28959667
код NUTS: BG411
Интернет адрес:www.ces.bg
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 471 003.90 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 471 003.90 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2017

28/02/2017
S41
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура
на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз
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