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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00803 
Поделение:
Изходящ номер: УД-02-20-1590 от дата 24/ 
Коментар на възложителя:

11/2017

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
5 3  Публичен
□  Секторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Кубрат

Национален регистрационен номер:
000505846

Пощенски адрес:
ул. Княз Борис I №1
Град:
Кубрат

:од N UTS:
G324

Пощенски код:
7300

Държава:
BG

Лице за контакт:
Стела Любенова младши експерт ИД

Телефон:
0848 72020

Електронна поща:
kubrattown@abv.bg

Факс:
0848 73205

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.kubrat.bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител) 

□Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

ПНационална агенция/служба

^Регионален или местен орган
Г~| Регионална или местна агенция/служба

Г~ 1  Публичноправна организация

I IЕвропейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г тип:_______:_______

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

^Обществени услуги

□Отбрана
□Обществен ред и сигурност 
I I Околна среда_________________

П  Настаняване /жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□О тдих, култура и вероизповедание 
Г~| Образование________________________
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П  Икономически и финансови дейности 
□Здравеопазване

□Д руга дейност:

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 

□  Газ и топлинна енергия 
Г~ 1  Електроенергия 
□Водоснабдяване 
ПТранспортни услуги

□  Пощенски услуги 
П  Експлоатация на географска област 
□Д руга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

^ з а  възлагане на обществена поръчка 
□ з а  сключване на рамково споразумение 
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
Г~ 1  конкурс за проект

Г~ 1  Създавам квалификационна система 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  НеЕЯ
II. l) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)

П  Открита процедура 
□Ограничена процедура 
П  Състезателна процедура с договаряне 
П  Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяван* 
□  Конкурс за проект 5 3  Публично състезание 
□П ряко договаряне

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

астие

участие

(за възлагане на обществена поръчка в обл
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление
□  Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявленк

ютите отбрана и сигурност) 

за поръчка 

се за поръчка

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

□ 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 . 18, ал. 1, т. у във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП5 3 Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...
П Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
□ 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. [.. 
П Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП

] от ЗОП
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| |Чл. i8, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. счл. 79, ал. 1, т. [...
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл

от ЗОП

. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на общесгЕ
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП 
П Чл. 164, ал. 1, т. [ . . . 1  от ЗОП

$ени поръчки в областите отбрана и сигурност)

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV. 1) Наименование
„Доставка на нетна активна еле 
нуждите на Община Кубрат, ули^ 
детски градини и детска ясла „ 
срок от 12 месеца"

ктрическа енергия - ниско напрежение, за 
но осветление на територията на общината, 
Мир" на територията на Община Кубрат за

IV.и) Обект на поръчката
П  Строителство
БЗДоставки
ПУслуги

IV.3) Описание на предмета на поръч 
работи, доставки или услуги или указ
Когато основният предмет съдържа допълв
Предмет на поръчката е дос 
енергия „ниско напрежение" v 
координатор на балансираща гр 
доставка на нетна активна ел. 
договора (12 мес.) е 1 000 MWb 
възложителя за 12 месеца. В ка 
група изпълнителят следва да:
- прогнозира потреблението на 
планиране и договаряне на конк 
електрическа енергия ниско нап 
договарянето на конкретни коли 
прилагат Правилата за търговия 
действия по планирането и догс 
качеството му на координатор
- изготвя дневни графици за дс 
съобразява с очаквания часови
- изпраща дневни графици към 
оператора на електроенергийна!
- потвърждава от името на възт 
за администриране на пазара на 
в съответствие с разпоредбите
- осигурява отговорността по 
заявените количества електроет 
сметки (сетълмент) в дневните 
като всички разходи/приходи пс 
Възложителя, са за сметка на 
Поради спецификата и естество! 
предложената от Участника цена 
нетна активна електрическа ене 
допълнително да се начисляват 
небалансите. Възложителят не : 
група.

ката (естество и количество на строителни 
нане на потребности и изисквания)
ителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
шавка на нетна активна електрическа 

осъществяване на задълженията на 
упа. Общото прогнозно количество за 
енергия ниско напрежение за срока на 
, изчислено на база на потреблението на 
чеството на координатор на балансираща

обектите на Възложителя и да извършва 
ретните количества нетна активна 
режение. По отношение на планирането и 
чества нетна активна електроенергия се 
с електроенергия (ПТЕЕ). Съответните 

варянето се извършват от Изпълнителя в 
а стандартната балансираща група, 
ставка на електрическа енергия като се 
товар за обектите;
истемата за администриране на пазара на 
а система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ; 
южителя графиците за доставка в системата 
оператора на електроенергийната система 

на ПТЕЕ;
>алансиране, като урежда отклоненията от 
Сергия за всеки период на уреждане на 
графици за доставка и тяхното заплащане, 
балансирането на обектите на 

1зпълнителя.
'О на работа на Възложителя се изисква 
да включва единна цена на доставка на 

зргия, без в балансиращата група 
суми за излишък и недостиг на 
заплаща таксите за участие в балансираща

IV.4) Обществената поръчка съдържа 
на околната среда

изисквания, свързани с опазване Да □  Не |̂|

Критериите, свързани с опазване на 
брой)
техническата спецификация 

критериите за подбор

околната среда присъстват в: (моля, посочете

(брой)
(брой)

УНП: 6853c404-4d65-4c99-85d5-4b78495db70c 3
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изискванията при изпълнение на договора 
договорни условия)

клаузи в проекта на общи (брой)

IV.5) Информация относно средства о
Обществената поръчка е във връзка с проек 
средства от европейските фондове и програ 
Идентификация на проекта:

т Европейския съюз
т и/или програма, финансиран/а със Да □  Не Ю 
ми

IV.6) Разделяне на обособени позищл
Настоящата поръчка е разделена на обособ 
Мотиви за невъзможността за разделяне ш
Обществената поръчка не е разд 
Мотиви за невъзможността за ра 
позиции:
а) Като се е съобразил с разпс 
възложителят е взел мотивиране 
обособени позиции. Това се o6j 
следва да се реализират в рамь 
такова естество и са взаимоевт 
разделяне на обособени позиции 
постигане на желания краен ре:
б) Разделянето на обособени пс 
тъй като предметът на настояще 
изискванията към доставчика, i 
начинът на отчитане и заплаща!
в) Разделянето на общественатг 
до оскъпяването на поръчката, 
всяка обособена позиция е да с 
докато ако поръчката бъде възг 
сигурност ще направи по-големг 
електроенергия, предвид по - i 
комплексното доставяне на ел. 
постигане най-ниска цена.
г) Възлагането на поръчката бе 
единствено гарантира оптимален

н
гни позиции ДаЦЦ Не 5  ̂

поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
елена на обособени позиции, 
зделяне на поръчката на обособени

редбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, 
решение да не разделя поръчката на 

'славя от факта, че всички дейности, които 
.ите на изпълнение на договора, са от 
>рзани по начин и в степен, които при 
биха довели до съществени затруднения за 

ултат.
>зиции е преценено като нецелесъобразно,
1та поръчка е единен и неделим, както и 
:ачеството на доставяната ел. енергия, 
ie са еднакви за всички обекти.
поръчка на обособени позиции ще доведе 
защото съвсем логично изпълнителят на 
:е стреми да реализира по-висока печалба, 
:ожена на един изпълнител, той със 
[ отстъпки в цената на доставяната 
юлямото количество. По този начин, чрез 
енергия от един изпълнител, ще се

:з разделяне на обособени позиции 
резултат.

IV. 7) Прогнозна стойност на поръчка'
Стойност, без да се включва ДДС:

га
142000 Валута: BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлгага с няколко отделни процедури: Да П  Не 53
Обща стойност на поръчката, част от
Стойност, без да се включва ДДС:

която се възлага с настоящата процедура:
Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко списание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.i) Мотиви за избора на процедура (
(Кратко описание на фактическите обстояч 
процедура)
Възложителят обявява настояще 
ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез пров< 
състезание". Определящото 
възлаганата обществената поръ^ 
на поръчката.
Предвид определения финан<

когато е приложимо)
'елства, които обуславят избора на съответната

ата обществена поръчка по реда на чл. 18, 
зждане на процедура „Публично 
за избор на вида процедура, относно 
гка, е прогнозната стойност за изпълнение

зов ресурс за изпълнение на

УНП: 6853c404-4d65-4c99-85d5-4b78495db70c 4
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дейностите в обхвата на поръ 
обществена поръчка не попада в 
прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1

чката, възлаганата от община Кубрат, 
определените от законодателя стойностни 
от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща покап 
предварително обявление, договарян 
договаряне без публикуване на обявл 
приложимо)

ата за участие в процедура на договаряне без 
е без предварителна покана за участие, 
ение за поръчка, пряко договаряне (когато е

V.3) Настоящата процедура е свърза» 
обществена поръчка или конкурс за г
открита с решение № с 
публикувана в Регистъра на обп

(nnnnn-yyyy-

а с предходна процедура за възлагане на 
[роект, която е (когато е приложимо):
т дата дд/мм/гггг 
ествените поръчки под уникален № 
хххх)

V.4) Допълнителната доставка/повто 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:

щата услуга или строителство е (когато е

Валута: BGN
РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
ЛЗ обявлението за оповестяване откриванетс 
Г~] поканата за участие 
^документацията

) на процедура

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

VII.2) Орган, който отговаря за проце зурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкурент(Ията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес 
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin0cpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http: //www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/кр
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 
срока по чл. 179 от ЗОП.

1Йни срокове за подаване на жалби:
от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24/11/2017 дд/мм/гпт
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