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ОЕЯRЛЕННЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОУЬЧКА - КОМУНАЛНН УСПУГН
Резултати от процед ~урата аа възлагапе на общесгвена поръчкв

Директива aolq/2g/ЕС / ЗОП
E] flpoetn на обявлсхне

® Обявленнеза т•бтtкуиане
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТFЛ
1.1) Наньенованне и адремг І (моля, посочсте всичкн въалонапrлх, които отroварвт за
оц
ата)
Офицыално наименоваьне :
Наиноналеп ретистрацнонеи ноыер : 2

крстендилска вопа

ЕООд

200167154

IIощепски адрес :

гр . Кnстендил , ул . Цар Осаободител 15
1jЖц :

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

гр . Кк)стендил
Лхце за контахт:

BG415

2500
Телефои :

вG

Николай Кирилов

+359 "78552371/+359 892616714

Епекгронна поща:

Факс :

office@kyustendilskavoda.com
Иьтернегадрес/и

+359 78552372

Освовен адрес (URL):

www.kyustendilskavoda.com
Адрес ва профила на кудувача (URL):

www.kyustendilskavoda.com
1.2) Съвьеспго въалагане
❑ Поръчката обхваща сьимесrnо въэлагаье
В случай па еьвместно възяагаве, оfiхиащащо различив държаяи - приложвмот нациоиално
законодатсл rгво в сферата па обшесrиените поръчки :
порьчката се яъзлага от цент алсн о ган за покупки

П

I.6) Осиовна деiiноет
❑ Прохзиодство , препос u разпределепие на газ
и томинна енергпя

❑ Железопътнн усдуп+

Q uлектрическа енергия

❑ Градсма желеаопътии, трамвайнп,

❑Добив иа гПа гии нефт
❑ Проучвапе и добив на иъглхща илп други
твьрди roрива
® Вода
Пощевски услугл

тролейбусггп или ввтобусви успугх
❑ Присганищнн дейностн
❑Летхщпи дейносгв
❑ДРуга дейпост:

РАЗДFЛ II: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват ьа общеегаената по ъчка
ц.1.1) Наименование :

Доставка на електрическа енергия / ниско напрежение / по регулирани цени
от краен снабдител за обекти на Дружеството за период от 5 години .
Реферептен номе : 2
1la.a) Основен CPV код: 09310000

Допълпитлсн CPV код: г =
1L1.3) Вид ке поръчка

Псгво итслетво

ЛгкгапКп

Усл тв

Il.i.q) Кратко описанне:
доставка на електрицеска еиерх•ия / ниско напрежение / ло регулирани цени
от краен сьабпител за обекти на дружестяото за период от 5 години .
II.1.6) Hяформаюія относво обособенитс поаицнн

nm еюэi ыяsьsы.w.и ~~ .,zоп,М.,а

06A1U1ENHE ЭА DЪV10M;kHA ПОVЪчУ. Л - КОМУНА/вв1 YGIITH U ФаI 1

пттнал .

II.1.7) Обща сгояносг ьа общееrвепата порьчка (беа да се включиа ДДС)
(Сьгласни nu сте дп nубликуедте да ® He ❑ )

Croitxocr: 3000000
(Моля, nocoveme общата стойнастп на обществената пирьчха . За ингfiорлгация отггосно
индиеидуални порьчки, моля, изпалэеайте раздrл V)
/ Най-впсдка оферта :

илх Най-ниска оферrа:

коитоса взетн предвхд
Валуга:

BGN

(30 рамкопи споризумения - обща максимолна стийгост аа цялата продмжигпепност )
(аа динамични системи за покупки - стойгосnг ка порьчката/иnге, кvято/които ке е/еа
екаючена/и п nредцшни обяеnения эа вычла:ане иа порьчки)
(30 порьчки, базирини га рамкоеи споразуметгя; ако тоеа се изискеа - спюйност на

PASДFJI II: Оиксаиие / Обсхюбена козицня
П.г) Оппсапlсе 1
ц.2.1) Нанмеповаьие : 2

СКюсобехапозицил Ne:
2

II.z.z

опынителнн CPV иодове г

II.2.g) Мяеro иа иаптипепне
Основно иясто на иапълневие:

Ктстеидидска вода

ЕООД

xoд NUTS: г BCq1g
ц.2.q) Отfсавье на обществеьата поръчка :
(eerecrno и холичесrnо иа строитслнв paoani, достанхи или услуги ьин указване на потребности н

изнскиаяня)
Доста nха на електрическа енергия / ниско напрежение / по регудирани цени
от краен снабпител за обекти на ДруЖеството за период от $ годиЧи .
II.2.5) Кjfнтернн за въалагане 1 2
(GЪгласни ли сгпе да публикуеате Да ® Не ❑ )
❑ Критерий аа качесrnо - Пые: / Тежест: г 2 2°
❑ Критериii, свързан с рдахода - Име: / Тежест : г 2°
ена - Те-мгrг: 2 г
11.2.11) НнфорьацняотпосНоит{юiТе
Оптпг
Описаиflе ха опцнитс :

Да ❑ Не ®

IIs.1$) Ннфорюац}fя отьосно ередства от Еврипейекин сьюа
Обществената поръчка е еъв ьрт, зка c ироект п/или програма, финаисtгран/а сьс
средства от Еиропейскив сьюз
Идегпификащ+я на проскга :

Да ❑ Не ®

II.2.1q) Дот.лниreлиа инфираfаlрW:

РАЗДЕ7I IV: IIРОЦЕДУРА
N.1.1) Вид процс LУра
❑Открита происдура
❑ Огранвчена процедура
❑ Процедура на договаряне с препваризrлпа покана sa участхе и съсгеаlтлва цроцедура
Q Оьстезателен дпалог
❑ Партвьорсгво за иповации
® Въалагане иа поръчка йrs прспварително ггубликуване па о8явпение за поръчка н Офиинален
иесrnик ua Европейския сьюз и спучаате, изброеии пo-долу (моля, попьпнете пргиожение Г2)

yіm °iswwaь-+..з.°ь:i.;z°сог%

V1:AalxJN1E fA tI11К1MTx{ пррЪ4 АА - ко\1УИУ'ьМ 1'Г.' ~ 1 И ( ирси. 7

fl t1

яко догояа яне (моля иоптлнете п нложение Г

IV.i.3) Ннформация относяо рамково спораауменне илн динамична снсгема ав

покуvин
❑Тази о6щестпена поръчка обхваща сключваиет иа рамково епоразуменпе
Устагювена е дипамична сисrема за ііокупки
IV.i.6) Ниформацня относно елегегронния търг
Нзполаиан е елеісгронен ть г
1V.i.8) Ннформацхя отяосно Споразумснието аа държавин поръчкн (GPA)
Обществената иоръчка попада ь обквата на Саоразулtението за дьржавнн поръчкн

GPA)

Да О Не ®

IV.z.i) Предишна аубдивакрга опгОсно тааи процедура г

Номер на абявяеннето в Ов ла ЕС : UU[]П/S [1ПП-Пf 1ПП [][1
Номср на обявлението в РОП :ППП UППП
(Едно от следните: Периодиvаи инJикативии обявления - комунални уап~ги, използва rго кпто
покана зп учампие в сыrгr.w телна nроцейу7ю; Обявление за порьчка - хомухалии ycnyrv;
Система эа квплпфициране - камуншти уелуги, изполэопни като покана ва учаетие е
1V.2.8) Ниформацня относио прекратттане на дииамичиа снегета аа покупки
Q Обявзтепието абхваща прекратяването на дипа +анчпата свстсма за покупки , nубликуваха с
1V.2.q) Ниформация аа прекратяване на обявена дроцерура аа коикурентио въалагаис
нв поръчка аод фОрната ва пернодично индикативно обявлеиие
Q Възложителят пяма да възлага повечс норъчк tt вкз осноиа на roрепосочепото иерподичпо
17:К71 1 а1 \'А :1 ; SЧ I:ч У

;

Порт.чка N? (Дотоьор N4):
(Кособена лозиция Ne: 2

1 С1] ~ i:1,Ч: У 1i:
7/ 01 . 09. 2 018 г .

Наименоваине :
Аоста s ка на електрииеска енергил / гмско напреженце / ио регулирани. цеьи
от краен снабдител за о6 екти на ЛружеСтвото за перио д от 5 г одиии .
lfьsложенаепорыгка/обособенапозиция
Да ® I[ е ❑
чката/otюconexa поаищт не e хьsпожена
са получени оферти или заявлеиня за участие или веички са били отхвърлепи
обяилетте, изпратено чрез

~

e&nder
Потребителско влнаане н TED e8ender 7

Справка за обявлевня: ППОП-[1[1ППО[1 (roдина и номер на докумевта)
IIатя нв изппагпяне нв лпигинллитт пfi яяпениг • 7

лп lмм lггп

V.2) ВъзлагаЯС на IIODbЧxaTa

Vs.r) Дата на сключване на договора
oi -zot8 дхјммјгпт
V.2s) Ииформациа отиосно оферпг
(Сьгласии ,ги сте да публикуеате да ® !1е ❑ )

Брой паполученитеофертп :l
Брой па офертите, поетьпилп ог МСП : о
(МСП - както е определено в IIрепоръка го03/36i/ ЕО на Коыисгwта)
Брой яа офертвте , посп,пили от оферентн от другн държави - членки иа EC: o
Брой на офертите , постьvилtt от офереити от държаан , xouro пе ca члепки на ЕС: о
Брой на офсртите. получени по електронен път: о
Поръчката с ьь:иожсха на пупа от иконол5ически опе ато и
V.2. ) Нанмехование н адрес на нзпътгителя 1
(Сыласни nu сте да nјјбл ию. вате да
IIe )
О ициално иаименоьание :

У1 пі нi оо t6N-56да+авУаЫ t. а; РМь.до.,

да П Не

Национален регнстрационен номе : 2

оыттl гоР. зл в8f,юм2м гмнъW:л -w%т lnтlн УGлти рер[.. 7)

пТнад

ЧЕЗ Електро Быгария Ад

175133827

Пощенмпl вдрес :

бул . цариградско тосе k159 Бенч Марк Биs нес център гр . София
I рвд:

код NU1S:

Пощеирш код:

Държана :

София

2G412

1784

BG

Епектронна иаща :

Телефон :

info@cezelectYO.bg

+39 70010010

Иитернет адрес: fUKL

Факс:

www.cezelectro.bg

+359 29871852

Иатлинтедят е МСП

Да U He
V.2.4) Иаформацня апсосно сгойноегта на поръчката/обособената повн Rlги (Gе.т да ос
включва ДДС)
(GЪгласти лгг сте да публикугwте Да ® Не ❑ )
Пъряоначална оБща прогнозна стойност па поръчката/ofwcro6enara иизнция: L 3 0000 0 0
Общастойностнапоръчката/обособенатапозиция : 3 О () О О 00
или Иай-инска офс {rra:
/ Най- висока оферта :

конто са взеrп прсдвид
Banyra:

BGN

(эа рwикоеи счгоразумения - обща лгаксwштт стойност за този обосоГхта поэирия)
(.эа thгнамички системи за покупки - стойност на порьчката/ите зд гпази партида,
която/които не е/са ахлючена/и е nредишни обяеления за еьзпаатг¢ на поръчюQ
(за порьчки, базирани на ралгкаеи с»ораэулге>аw; ако тоеа се иsисква - стойпост на
порьvката/ите за тааи партида , която/които не е/са еключема/и е предглини обнвпеiад за

вьзлааанегw no чки)

V.2.5) Иифорнация относно възлатането на подизпъпнител/н
❑ Има кьзможпост поръчката да бъде т.апожена на поднвпыгпител/и
Стойпост или дяя от поръчката, хоипr е вт.зможно да бъдат иьвяожени на подизгпјгнитепи 4
Сюйност, без да се вклюЧва ДДС:
Вшlута: BGN
Дял :
%
Кратко опнсаннс на дела от поръчката, който ще Гn,дс възложеп на иодхзпълиителн :

Vs.6) Платена цена аа локупки лри блвгопрннтни условва 2
Сroйност, бса да се ьклюЧва
С:
V.2.7) Spoii на въаложените поръчки :

BGN

Вад

~

1

V.2.8) Страиа на пронаход ьи стоката или усптата 7
® Пронаход от Общностга
❑ Пронзход извън Общноспа
Дъ
па :
V.2. ) Поръчката е выложеиа гга оферент, предложнл ва иахт 7

Да ❑ Не

V.2.1o) Офертите са били ивключени порадн това , че са бнли
необичаяно нисюг ~

Да ❑ Не ®

РАЗДFЛ VI: ДОПЪЛНИТРЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Доаъпинтслlга нифорюацня : 2

цоговорът се склnива sa лериод от 60 тесеца , считано от
01.09.2018 годцна .
VI.a) IIvоцедурн по обжалване
V!. i) Орган , койгто огтова я аа процерите по обжолване
Офвцнално наимснованне :

КОтисия аа Эавиата иа КОНКургнцията
дощеискн адрес:

София , бул . витота 18
I рад:
София

пощенски код:
1000
Теяефон:
+359 29884070

Електроппа пои lа:

Факс:

cpcadmin@cpc.by

+359 29807315

УЮI ifd91619?5i8б-Уt1.вр11-вi Е 9пде19в

Държагю :
BG

иБЯВ.ц 1 П iF. ц вЬL7О%Z1U ПОРЬЧКА - КО.\пиЛЛЮ1 УСЛ1тн ( вФ,че 7)

Иятсрнет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI. .2) Орган, който оТТова а за пРоіЖе vрігге по тедиаtигя 2

Официално нанмсиованне :
I
Лошенскх anрес:
Грanг

Лошенскн код:

)wржавл :

Теяефоп :
Епеитронна иоща :

Факс :

Иэпернет адрес (URL):
Vl.q.g) Подаваье яа жалбэt
Точна информация отвосхо краен срок/ крайшэ срокове за подаванс на жаяби:

Съгласно чл . 197, ал .1 от ЗОП , жалба може па се ггсдааа в 10- дневен
срох от : Публикуването на решенията За провеждане на процепури на
договаряне цо чл . 18, ал . 1, т .8-10 и 13.
VІ •4•4) ( лУмба , от коsто тоже да бъде долучена ькфортация отиосио подаването ьа

вW16Я 2

Офицхалпо наныеногэоние :

Кюстендилска вода

ЕООр

пощенсик адрес

ул . цар Освободитвл 15
fiaa:
крстендугл

Пощепски код:
2500

цържаиа:
aG

Телефон:
+359 78552371
Епектровиа иоща:

Факс:

office@kyustendilskavoda.com

+359 78552372

Интернет едрес (URL):

www.kyusCendilskavoda.com
VI.g) Дата на хапращане ва наrговщото обявлекЯе
Дата :12-оq•2о18 ддјммјпіт

IIРИЛОЖЕННЕ Г2 - КОМУНАЛНН УС.ЛУГИ
ОсиоааЯня аа възлагаветv иа поръчката бса дредяарително публикувапс ня и6лп.i сиис
аа поръчка в Официалеи вееткик на Европеiiския еьюа

Директипа гоlq/2g/ВС
(.цоля, иаберете м.отввтната опция н предегаветс обяснехне)
1. Основання аа нз60р на процедура на договаране без иредваритслно иубликуване на покана зи
участве в снсгезателна процедура в сlдтветствие с члеи 50 от Дирехгхва 2оэ4/25/ ЕС
❑Лисьат оферги иль няма подхоиsщн оферти/заявпепня за участие в отговор иа предиарителна
покана за участве н сnстезатеяна процедура
Q Въпросната поръчка вма за цел само научиоиsгледояатегска дейност , ексаеримсит, npoyvmne
ьли разэюйпп дейносг прн условивта, увааани в директивата
Строителстваго , достаиките илн услуэвте могат да бъдат предоэ.тииенн само ог определеи
хкономвческн оператор порадв следната причииа :
❑ отсыпвие на кохкуреицня по технхческн прпЧИни
Q обшествена поръчка с цел създаване или придобииане tгя уникално проиаведение на изкуството
эии творческо хзпыгвенне
® аащита ва нзключитепнн права, включителээо праиа пърху иитедекryалва собетвеност
❑ Изключнтелнн псотложни обстоятелсгва, прслизвикани от непредвхдпми за в•ыиагап t ия оргав
еьбитня , х я стдтветстине стс егрогите ут.поаяя , Укизани я Лирекгювата
❑Допыпнителнн доставкв от пъраоначалння доrгавчик, възпоженн ирн сгрогите ус✓lовня, укааанх
в ДНрвКТИнаТа
❑ Ново/н стронтелство/услуги , които представляват новгоренне на смшествуваи w
строителство /Углугн и кохт са възложепи в съответпппе сьс строгхпе условин . Ука.запв в

диреtпиьата
Lx1I гФ91W9.569е .+тзвЬТ lti?9Raaelw

ОБяК1M1 Ч 41G 7А ebLIOЖF.HЛ ПОiл 4 К 4- КОлПLАЛЧн УСЛУп11кр"о 71

1Lрпьи.

❑ Поръчка за углутп , предхождяна от конкурс за прсекг, възложена сьrласно предвидепите в
конкурса аа прсект правхда на победьтеля гин иа едип от победптеянте в aero
❑Огигуряиапе на доставюг , конто са котирапн п закупснгг на стокова Гюрса
Ilонупка tta доставкн или усяуги прн исо6еп0 хзroдпх уСагония
D от домвчик, който окончателно прекратява евовта стопаиска дейност
Qor ликвидвтори вли енндхцн при несъстятелност, сиорааумение с кредитори нли гходпа
пропедура съгласпо нациопалните ггравила и раадоредбн
покупкн прп налхчие на иызлtожвост, която е налхце за мпого кратк0 време ггри особсво
згоднн
QH
аsгодви углоиия п на цена, значитедио ио-инскв от обичайхите пааарнх цеив
2. Друrн осповвннв за възгlагаие на поръчката без предиарггтлно публикуиаие па аокапа за учасrие
н съсreзатепгга процегуря в Офицпален яестник на Квроиеiiсквя съюз
Q (Юпжесгвеііата иоръчка ие попада u обхаата на приложевнс на директаиата

з. Обяснсние
Моля, обяснете по всев и ряз6нраслt хачюг аащо нъалагането ва vорхчкати беа предиарггreлио
пуfiлгпryване в Офнцнален вестпик на F.аропейсюгя еъклэ е ааконосьобраано , като посочите
пдпtосаы lпе фактв rt когато е уместпо , праинхтс заключеивя в съответсгвие с дирекгииата :
(мвксиаry м 5оо думи)

На основание чл .13F3, ал .1, BD. чл ."l9, ал .1, т .3, б ." в " от 3011, n
слуцайте , когато поръчката ыоже ла бъде изг. ълнеха само от опрецелен
иэлълнител при наличие на изключителни права , А•ьаложителите могат да
възлагат о 6ществени гюръv ки чре s процепура на догоьаряне без
предварителнд локана за уцастие . il астоящатд оощественд лорънка е с
предмет "I( оставка на електрическа енергин / ниско напрежеггие / по
регулирани цени от краен снабди •гел за обекти на Дружестиото за период
от 5 години ". ООшествените отнотения , свързани с осъщестьнването на
дейността , предмет на t: оръчката , се уреждат със 3акона за
енергетиката / ЗЕ•/. Съгласно ил . 39, ал . 1, т .10 от ЗЕ дейностите rго
снабдява r.е с електрическа еr.ергигг от крайии сr.аодители подлежат на
лиценэиране от Комисия за енергийно и воцыо рег• улиране (KF.Ap), а
съгласно чл . 43, ал .2, т .2 а от съшия захон , за една оti особена •територия
на стрдната се издаяа саыо една лиценаи rг за снабдяване с електрическа
епергия от крайни снаеiдители . За територията иа област Кюстенпил
единственотл дружество , притежавашо лv, цензия sa обшествено снабдяване с
епектрицеска енергия е " ЧЕЗ Елсктро Gългария " АД , лицензия tйл -13511/29.11.200 бг ., със срок на лицеиэията до 13.Oti.2039r.

IIРНЛОЖЕНИЕ Г§ — ОБЩЕСТВЕНН IIОРЪЧКН НА ННСКА СТОйНОСТ
Основавня аа възпегане на поръчка чрез гграко договаряне

ЗОП
(моля, изберете съотвемата онцня н яредrгаиете обясненне)
1. Оспования за избор на проведура пв прякодоговаряпе
СгронтелСгваго , достаикитс хлц успугхтЕ могат да бъдат прецоставеви само от оиределеи
акономиуескн oneparop иоради сяедпата приvипа :
Q отсъствие на копкуренцня поради тсхиически причнин
Q общеетвена порт.чка с цсл сьзцавагtе гии ирвдобииане гта уннкалво пронsведенне на изкуствОто
kин пюрЧеско изrплиенне
Q защита па изключитслни права , включгпедно прдва ьърху интелектуална собствеиост
D За успутн/егоки за научноизследоваreлска и развойпа дейиосг при строг•ите условия , указани в
3ОП (гаыо за доставки)
❑Допыtнателпи досгавкн от геьрвопачалння доставчик , възложеии прв углоянята, указанц и 30i1
D Предмет на поръчката е лостаика па стока, която ое тьргува на стокова 8орса, сьгласно епхсък,
одобрен c акт ua Миннстерския сьвет, до прелложение гга мннистьра ua фигганевте
IIокупка на досгавкв илн yenyru upu особено xsroдxx услоаия
Q от достаичик, който окогiчатrлно прскратяиа своята стОпанска дейпост
Qor ликвгщатОри мли евндици при нест.с•гонтепиоrг, еиоразумеиае с кредхтОри хли еходна
процедура сьгласпо националньre правила и ра.зпоредби
❑ Поръчката е зя услуга, прсдхождаtга от конкурс за ирсект, в•ьзложсна rьгласпо предвндените н
кохю рса aa прсект правхла , на побецителя илв на едии от поfiеедптелите в псго
❑ Необхоцимо е ttеотложно възлагапе на поръчквта иоради хзключнтельи обсгоятигетва,
предизниканх от сьбипw, които ве могат да бъдат ггрецвидени от вьзложпreля и не с въsыожио
спазване на сроковете ио чл, 178, ал. 2 и З от ЗОП
Q Процелурата за т,злагзие чрсз цубличво със•ге.запие e прекратена , п.й кatv няма подадеин
офертв нли подадевнте офертн са неподходящи п гrьра0пачалто обявенитс условия не са

У1 т игаii на 5басэш..п ~ 1-.1roгl,+ги.
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гии,.а

сьществено променени

❑За много кратхо време т,звикне ыиаможпоrг да се подучат доставки идн усдугн, nри особено
взгодтв усповия n на цена , значителна пo-ниска от обичайните пазарии цеьи
Q Необходимо е nовторенне на сгроителспво гцги услуги, еп.здожени от същня въапожител /и на
аьрnоначалихя изпыгттел, прн лаличие на услопията, посroчсин в ЗОП
Q Обществената поръчка е за усдугв по прпложенне Ns 2 и с ьа стойносг по чл . 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. ОGsснснне
Моля, обяснете ио ясен н раsбпраем начии защо vлзлагането па поръчката чреа пряко договаряне е
закагосъобразно, като посочите съогносиынтс фактн и когато е упкстно, иравните эаклачения и
сьотвсп.пьне снс 8ОП : ( максимум 500 д,уми)

Въsлazащинт орган/възложитслят поси отroворност за гарантирапс на спазване на
закоходателстааro на Еяропейскня съюз в на всьчки приложнми закоии .

'

моля , повторете, нолкото пnти е необходимо

'

в приложимиrе случаи
ако rази инфорюация е извепна
вадължителиа инФормация , която ие се пу6ликува
може да бъде присьдена значимост еместо тежест

'
_°

може ра бъде присъдема значимост вместо тежеп ; ако цената е единпвенияr
нригерий за влvлагане , тежепта не се изполэва

цгт аючгвач.квьrиі rыi-агzоидс2+.

