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България-София: Пара, топла вода и свързани с тях продукти
2017/S 070-132219
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Доставки
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Сухопътни войски — военно формирование 22450
129010171
район Красно село, бул. „Генерал Тотлебен“ № 34
София
1606
България
Лице за контакт: Валери Василев
Телефон: +359 29223408
Електронна поща: dop_sv@abv.bg
Факс: +359 29223413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://landforce.armf.bg/
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/documents/129:5_Dostavka-na-toplinna-energiya-zavoenno-formirovanie-46690-Plovdiv.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:
Доставка на топлинна енергия.

II.1.2)

Основен CPV код
09320000

II.1.3)

Вид на поръчка
Доставки

II.1.4)

Кратко описание:
Доставка на топлинна енергия за военно формирование 46690 — Пловдив.
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II.1.6)

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

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 375 000.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
09320000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
Военно формирование 46690 — Плпвдив.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Доставка на топлинна енергия за военно формирование 46690 — Плпвдив.

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
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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:
Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) преносът на топлинна енергия е дейност,
която подлежи на лицензиране, а съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон за 1 обособена територия
се издава само 1 лицензия за пренос на топлинна енергия. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД има
издадена лицензия № Л-01005/17.10.2000 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по
смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив със срок
на действие 20 години. В територията на действие на лицензията на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД
попада и сградата на военно формирование 46690, предмет на настоящата поръчка.
Информация за дружеството, предоставените му лицензи и свързани с тях решения може да бъде
намерена в публикувания на електронната страница на КЕВР регистър „Лицензи“, под № 8 (http://
www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=).
Предвид горепосоченото се обуславя и нуждата от провеждането на процедура на договаряне без
предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП, тъй като „ЕВН България
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Топлофикация“ ЕАД има изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП на територия в гр. Пловдив
и възлагането на поръчката на друго лице, различно от посоченото дружество, би довело до нарушаване
на изключителни права, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или
административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за 1 или
повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава
дейност.
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

IV.2.9)

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

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 3СВ-8129
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
02/12/2016

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
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 Топлофикация“ ЕАД
115016602
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Пловдив
0000
България
Телефон: +359 70017898
Електронна поща: info@evn.bg
Факс: +359 32990010
код NUTS: BG421
Интернет адрес:https://www.evn.bg/default.aspx
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 375 000.00 BGN
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 375 000.00 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:
05/04/2017
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