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ОДОБРЯВАМ:
Миzлегт
Павлова
диреwпор на

АОП
СТАНОВНЩЕ*
за осъщесгвеп коитрол no чл . 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование :

јјЮостеwжилска вода" ЕООД, гр.Кюстевдвл

Выд:

јјсеісторен

1lартиден номер в Роп:јј1752

ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: доставкu
Предмет: Доставка на актикпа електрическа сиергнв НН от краеп
снабдвтел за 63 бр. nернод от 60 меседа, счнтано от 01.09.2018 годвnа.
Обектитс се намират на терпторпята ва област Кюrгевдвл. Прогнозна
стойност на обществеяата поръчка (без ДДС): 3 000 000 (тры милнона)
лева за иелпя срок па дог•овора - по 600 000 лева/годвна. Прогнозно
количеrгво на електрическа енергня - 3700 МWЬ/годвва. Посоченнтс
годитяи пропгознн стойности са определеик на база предаодно
потреблепие па Възложителя за пернода : юлн 2017 год. - юлв 2018 гbд.
Реалnвте rгойгпостх на договора могат да бъдат по-малкв влв noголемв от посочены гс н щс бъдат определеик според реалиото
дотреблеине на обектпте за первода па договора. Възложытелят не се
апгажвра да вз азаодва в срока на договора npor нозната сгойност.
Прогноsна стойност: Цз00000о BGN

ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП:

01752-2018-0001

Вид на процецурата :

Договаряпе без предварвтелна
покапа за участне

Решение за отхриване на проиедурата : Ns 1 от 03.08.2018 г.

СТАНОВИIЦЕ
правно основание : Il

Чл.138, ал.1 вьв вр. с чл. 79, ал.1, т. 3 от
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Изнскваьия на ЗОП:
- възлагането на обществената поръчка па друго лице бн довело
нарушаване на хзключителни права, включително на лрава

нытелектуатга собственост;
- uc сьществува достатьчпо добра алтернатива вли заместител
отсъстдието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване
ларамстрите на поръчката.
от възложвтеля магиви в доказателмва :
Агепшtята по обществени гюръчки е мзпратепо Решение Ns 1<
.08.2018 г. на управитсля на „Кюстендилска вода" ЕWД за откриване е
оцедура па договаряне без предварителна покана на основашге чл . 13
• 1 във вр. с чл. 79, an. 1, т. З , 6. „в" ЗОП.
горед поле IV.3) от решението, предмет на поръчката е доставката г
~ едставенн

тивна електрическа енергия (ниско ныпрежение) от краен спабдитсл :
• кти па тервторията на област Кюстендил за период от 60 месец
итано от 01.09.2018 г.

поле 1V.7) е отбелязано , че прогнозпата стойност на обществена
ръчка е 3 000 000 лв. без ДДС.
щно от поле V.2), на основагше чл. 65, ап. 1 от Правилника за прилагаі
Закова за общественате поръчки (IIlI30П), възложителwт няма

праща покана за участие в процедурата, а договорът за обществеi
ръчка ще бъде скri ючен с цружество „цЕЗ Електро България" АД.
подкрепа на изложените в решението мотиви в АОП не са прсдставеt
казателства, но в поле VH.1) „Допълнителна информадня" от решение
откриване се уточнява, че възложителят предоставя пеограиичен , пъле

зплатен и пряк достъп до докумеиrецияrл за обществената поръчка
ектронната преписка на поръчката : www.kyustendilskavoda.com .
lзвъртевв проверки от АОП в електровхн публвчнв регвстрв
когато е првложвмо):

1звършена справка в публичния регистьр на изладените лидензии,
коддържаи от Комисията за енергийво и водно регулиране (КЕВР) аЕ
кнование чл . 25, ал. 1, т. 1 от Закоаа за екергетиката (ЗЕ), публикуваи г
:ектор „Е,ггектроенергетика" установи, че дружество „ЧЕЗ Елекгрс
АД притежава лицензия Ne Л-135-11/13.08.2004 г. зf
~ ългария"
,обществено снабдявапе с елекiрическа енергия " със срок до 12.08.2039 г
В регистьра лнпсват датш за тераториапния обхват на лицензията.

разглеждапата процедура на договаряпе без предварителна покана
злага доставка на електрическа енертия — ииско напрежение
гулиранн цепи от краен снабдител за обекти на възложителя, находя
на територнята на област Костендил , за nepuon от 5 годнни.
сьответсгвие с чл. 30, ап. l, т. 9 от ЗЕ на регулиране от КЕВР подле

ните, по които крайнитс снабдителв продават електрическа енергия
тови н небнтовн крайни клненти за обекгн, присъединени н

.~
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гектроразпределителната мрежа, на ниво ниско напрежеrтие. unop
т. 39, ал . 1, т. 10 от ЗЕ дейностите по снабдяване с електрическа еперл
г крайни снабдитr,ли поддежат на лвцензиране, като в сыrгветствие
т. 43, ал. 2, т. 2а от същия закон за една обособена територия се издаl
иw една лицензия. Сbглаено чл. 94а, ал. 1 от ЗЕ, крайният спабдит~

;нтурява снабдяването с електрическа енергня на обекти на битови
:битови крайни клненти, тrрисъедннени към електроразпределителта
режа на ниво .. ниско напрежение", в сьответиата лвцензиоина територв
)гато тезн клиенти не се сныбдяват от друг доставчик. В чл. 97, ал. 1, т.

г еъrция закон е регламентиран к начинът на сключване на сделките
тектрическа енергня между крайните снабдители н битови и небитоі
райни кrгиенти no perynupauu от КЕВР цени.
елучая за изпълпител ма възлагання цоroвор е избрано дружество „rD
пектро Българня" А.Д, косго сьгласно посочената лхцензвя Ns Л-13
1/13.08.2004 г. има правата да осьществява дейносrта „обществеі
лабдяване с електрическа епергия" на определената му o6oco6ei
:риторня . В регистьра не е уточнено какъв е териториалният обхват
ицензнята, лредвнд xoern сrановището за законосъобразпосг се изразяв
ри условие, че територията на действне на дружеството обхваща обла
кх:тепдил, където са разположени обектите, обхванати от предмета
астоящата процедура.
sложеното водя до извод, че отсъствието на конкуренцня не се цължи i
зкуствело стесняване на лараметрите иа порvчката, респ.rгри възлагане
а договор с rакьв предмет е обосноваrrо првлагансто на чл . 79, ал. 1, т.
„в" от 30П.
крайните юi иентн могат да сключват доrоворя за продажn"а
са енергня н по свободно доroворени цени, възложи i е
да разполага с аргументн, че възлагането на догоюра
цени е по-ефективно от реализирането на доставката
тазар, в условия та na сво бодна и лоялиа коикурепция .

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал . 2 от 30П с коптрола no чл. 233 от 30П
се оказва методическа помощ за законосьобразност лрн възлагането на
обществени поръчки . Когато законосъобразното прилагане на избраното
лравно основание не е безспорно доказано тrри контрола и процедурата
завърши със сключване на доroвор, АОП уведомява органитс по чл. 238, ал.
1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).

