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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

е-таН: рк@аор.Ьа . аор@аор.Ьа 
интернет адрес: Ьйр://у\ллмлаор.Ьа

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

I IПроект на решение 
В  Решение за публикуване
Посъществен предварителен контрол______________________________________________________________
ИН на регистрационната форма от ССИ
201б1114-оо8оз-оо49(УУУУММБВ-ппппп-хххх)
Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг
Решение номер: 1186 От дата: 14/11/2016 дд/мм/гпт

А О П
V

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00803 
Поделение: __________
Изходящ номер: УД-02-20-1731 от дата 14/11/2016 
Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление по чл .18 , а л .1 ,  т .8  от ЗОП с предмет: Доставка 
на природен газ  за отопление за нуждите на газифицираните обекти на 
Община Кубрат за срок от 36 месеца. Партида на възложителя: 00803

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен 
|~~1 Секторен_______________________
1л) Наименование и адрес
Официално наименование: 
Община Кубрат

Национален регистрационен номер: 
000505846

Пощенски адрес:
ул . Княз Борис I  №1
Град: к о д N1118: Пощенски к о д : Държава:
Кубрат ВС324 7300 ВС
Лице за контакт: Телефон:
Зюлфие Алиосманова Исмаил 0848 72020
Електронна поща: Факс:
киЪгаЪЪомпЙаЬ^.Ъд 0848 73205

Основен адрес (1Ж1,): 
ш и .  киЬга'!:. Ъд
Адрес на профила на купувача (1ЖЬ):
ЬЪЪр: // и ш .  киЬга!; .Ьд/Ьд/рго^11е/ЬиуегргоЕИе_2ор2 016_00 6 . рЬр
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител) 
□Министерство или друг държавен орган, 

включително техни регионални или местни 
подразделения 

I 11 !апионална агенция/служба

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

| | Публичноправна организация

□Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□Друг тип:_________________

1.д) Основна дейн€>ст
(попълва се от публичен възложител) 
^Обществени услуги

I | Отбрана
□Обществен ред и сигурност 
I |Околна среда_____________

□Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

| |Социалназакрила 
П 1Отдих, култура и вероизповедание 
Г~1 Образование____________  __
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□  Икономически и финансови дейности
I ^Здравеопазване_____________________

[ |Друга дейност:

1-4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 
□Газ и топлинна енергия 
П Електроенергия 
I |Водоснабдяване 
~] Транспортни услуги______________

□  Пощенски услуги
Г~1 Експлоатация на географска област
I |Друга дейност:_________________

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

^Откривам процедура

^ за  възлагане на обществена поръчка 
□ за  сключване на рамково споразумение 
□ за  създаване на динамична система за покупки 
I | конкурс за проект
□Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не 53

11.1) Вид на процедурата_____________________

(попълва се от публичен възложител)
□Открита процедура 
□Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
I 1 Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
^Договаряне без предварително обявяване 
I I Конкурс за проект
I |Публично състезание
ППряко договаряне____________________________________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□Открита процедура 
□Ограничена процедура
ПДоговаряне с предварителна покана за участие 
Г~1 Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие 
I | Конкурс за проект
□  Публично състезание
ППряко договаряне _____________________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
[^[Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
^Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка__________________________________________

РАЗДЕЛ III; ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________

(попълва се от публичен възложител)
□  Чл. 73, ал. 1 от 30 П
□  Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
ПЧл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
[^Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

3
□Ч л. 18, ал. 1, т. 11 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

(попълва се от секторен възложител)
□Ч л. 132 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Ч л. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

|Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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□Ч л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ЦЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ЦЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ОЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП________________________________________

(попълна се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
ЦЧл. 160 от ЗОП
□  Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________

IV.1) Наименование
Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните 
обекти на Община Кубрат за срок от 36 месеца.

IV.2) Обект на поръчката
I 1 Строителство 
^Доставки

[Услуги_________________________________________________________________________________________
IV.;}) 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. 
Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят 
счита, че е налице възможност за разделяне на настоящата обществена 
поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид, че макар предметът 
на всяка обособена позиция да е възможно да бъде възложен в отделна 
поръчка, то всяка от позициите съставлява такава част от предмета на 
поръчката, който е систематически свързан с другите позиции.
Разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени 
позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на 
ресурси и време. Възложителят е обособил обществената поръчка на 
следните позиции: Обособена позиция №1 -  „Доставка на природен газ за 
отопление за нуждите на административната сграда на Община Кубрат" за 
срок от 36 месеца" , Обособена позиция №2 -  „Доставка на природен газ 
за отопление за нуждите на ДЯ "Мир" за срок от 36 месеца" , Обособена 
позиция №3 -  „Доставка на природен газ  за отопление за нуждите на ДЦВУ 
за срок от 36 месеца" , Обособена позиция №4 -  „Доставка на природен 
газ за отопление за нуждите на УО "Максим Горки" за срок от 3 6 
месеца" , Обособена позиция №5 -  „Доставка на природен газ  за отопление 
за нуждите на ЦДГ "Щастливо детство" за срок от 36 месеца", Обособена 
позиция №6 -„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ЦДГ 
"Здравец" за срок от 36 месеца" , Обособена позиция №7 -„Доставка на 
природен газ  за отопление за нуждите на спортна зала за срок от 36 
м есец а " .
Прогнозно количество природен газ  за период от 36 месеца, считано от 
01 .01 .201бг. е както следва: Обособена позиция №1 - „Доставка на 
природен газ за отопление за нуждите на административната сграда на 
Община Кубрат"- 55,000 хнмЗ /петдесет и пет хиляди нормални кубични 
метра/, Обособена позиция №2 „Доставка на природен газ  за отопление за 
нуждите на ДЯ "Мир" -  72,000 хнмЗ /седемдесет и две хиляди нормални 
кубични метра, Обособена позиция №3 -  „Доставка на природен га з  за 
отопление за нуждите на ДЦВУ -  34,500 хнмЗ /тридесет и четири хиляди и 
петстотин нормални кубични метра/, Обособена позиция №4 -  „Доставка на 
природен газ за отопление за нуждите на УО "Максим Горки" -  62,000 
хнмЗ /шестдесет и две хиляди нормални кубични метра/, Обособена позиция 
№5 -  „Доставка на природен газ  за отопление за нуждите на ЦДГ "Щастливо 
детство" 60,000 хнмЗ /шестдесет хиляди нормални кубични метра/, 
Обособена позиция №6 -„Доставка на природен га з  за отопление за нуждите 
на ЦДГ "Здравец" - 69,000 хнмЗ /шестдесет и девет хиляди нормални 
кубични метра/ , Обособена позиция №7 -„Доставка на природен газ  за 
отопление за нуждите на спортна зала -  62,000 хнмЗ /шестдесет и две
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хиляди нормални кубични метра/. Прогнозната стойност на поръчката е 2 0 8 
141,18лв. /двеста и осем хиляди сто четиридесет и един лев и 
осемнадесет стотинки/ без вкл. ДДС, разделена по обекти както следва: 
Административната сграда на Община Кубрат, с адрес гр .Кубрат, у л . "  Княз 
Борис I "  №1 -  27 618,25лв. без вкл.ДДС; ДЯ "Мир", с адрес гр.Кубрат 
у л . "Н .Й. Вапцаров" №17 -36 154,80лв. без  вкл. ДДС; ДЦВУ, с адрес 
гр.Кубрат, ул ."Страцин" №2 -17 324,18лв. без вкл. ДДС; УО "Максим 
Горки", с адрес гр.Кубрат ул ."Страцин" №2 - 31 133,30лв. без вкл. ДДС; 
ЦДГ "Щастливо детство " ,  с адрес гр .Кубрат, ул . "Е кзар х  Йосиф" №6 -  30 
129,00лв. без вкл.ДДС; ЦДГ "Здравец ",с  адрес гр .Кубрат, ул ."В аси л  
Левски" №24 -  34 648,35лв. без  вкл. ДДС; Спортна зала , с адрес 
гр.Кубрат, у л . "Добруджа" №17 -  31 133,30лв. без вкл. ДДС.

Прогнозната стойност е изчислена на база единичната цена на хиляда 
нормални кубични метра газ  -  502.15лв. без ДДС от фактурата за м. 
10.2016Г.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да [Ц Не К| 
на околната среда_________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор ( бр ой )
показателите за оценка на офертите ( бр ой )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи ( брой)
договорни условия)__________________________________________________ __________________________
IV.*5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О  Не 53 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ^  Не I I
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.у) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:____________ 208141.18____________ Валута:____________ В СИ
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да I 1 Не 53

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________________ Валута:____________ В6И

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.!) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
На основание ч л . 79, ал. 1, т. 3, буква "в "  в случаите, когато 
възлагането на обществената поръчка на дуго лице би довело до нарушение I 
на изключителни права, придобити по силата на закон или на 
административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки 
чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Обществените 
отношения, свързани с осъществаването на дейността по доставка на 
природен газ ,  предмет на обществената поръчка, се уреждат със Закона за | 
енергетиката (З Е ) .
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, преносът и търговията с природен га з  е 
дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно ч л . 43, а л . 2, т. 1 
и 2 от същия закон за една обособена територия на страната се издава 
само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ  от 
крайни снабдители. Дейността по обществено разпределение и снабдяване с | 
природен газ  на територията на Община Кубрат се осъществява само от 
"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД (предишно наименование „Софиягаз" ЕАД), с ЕИК 
130533432, получило изключително това право въз основа на 
административен акт - лицензия, издадена от КЕВР, а именно Лицензия № Л 
-441-08 от 30.03.2015 г .  за осъществяване на дейността "разпределение 
на природен г а з "  за обособена територия „Дунав" (територия Дунав 
обхваща Община Кубрат) и общините Русе, Горна Оряховица, Велико 
Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, 
за срок от 27 години и Лицензия № Л-441-12 от 30.03.2015 г .  за 
осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен 
снабдител" за обособена територия „Дунав" (територия Дунав обхваща 
Община Кубрат) и общините Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, 
Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски, за срок 
от 27 години. ЬЪЪр : //мъти. с1кег. Ьд/РВОС5 /1 1 сеп зе 5_д а 2_2 015 . рс1  ̂ . 
Гореизложеното предполага изпълнението на настоящата доставка на 
природен газ  да бъде възложено на "Овергаз мрежи" АД, тъй като същото 
единствено притежава изключителни права по смисъла на т.47 от §2 от ДР 
на ЗОП /в сила от 15 .04 .2016 г ./ за извършване на дейностите за 
разпределение и снабдяване с природен газ  за обособена територия 
„Дунав" (територия Дунав обхваща Община К уб р а т ) . Това обуславя нуждата 
от провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по 
реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в "  от ЗОП.

У.а) 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 Правилника за прилагане на Закона за 
обществени поръчки възложителят няма да прилага ч л . 64, а л . 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. 3, б. „в "  от 
ЗОП , като договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо 
изключителни права за разпределение на природен га з  и снабдяване с 
природен газ  от краен снабдител на територията на община Кубрат - 
"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД с ЕИК 130533432.______________________________________________

V.;}) Настоящата процедура с 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
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
- __________ - ___________(ппппп-уууу-хххх)

У.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е_

УНП: 8283Ъ76Г-66с15-4ЬЗс-99аЪ-639а125575ЬГ
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приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: В СИ

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

□обявлението за оповестяване откриването на процедура
I |поканата за участие
□документацията_____________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.I) Допълнителна информация (когато е приложимо)
На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с 
изпълнителя след влизане в сила на настоящото решение за откриване на 
процедурата. При подписване на договорите, определения изпълнител 
следва да изпълни задълженията си по чл .65 , ал .2  от Правилника за 
прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ - да представи 
документи по ч л . 67, ал. 6 от ЗОП (във връзка с чл.54 от ЗОП) и 
декларация за липсата на обстоятелства по ч л . 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 
Новият договор ще влезе  в сила от 01.01.2017 г .

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

Пощенски адрес 
б у л . Витоша № 1!
I рад
София

Пощенски код 
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща 
срсас1пи.п0срс. Ъд

Факс
02 9807315

Интернет адрес (1ШЬ): 
ЪЪЪр : / /иии. срс . Ъд

VII.;}) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Срокът за подаване на жалби съгласно чл. 197 а л . 1 т .5  от ЗОП е 10- 
дневен от публикуване на Решението за провеждането на процедурата.

VII.4) Дата на нзпращане на настоящото решение

14/11/2016 дд/мм/гггг__________________________________

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.!) Трите имена: (Подпис)
инж. Бюрхан Исмаилов Мюзелифов

VIII.2) Длъжност:
Кмет на община Кубрат'

У  МП: 8283Ъ7бГ-Ш5-4ЬЗс-99аЪ-639а125575ЪГ


