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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Проект на решение
Решение за публикуване
осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20181123-00375-0002(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________

________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика
Решение номер: 17 От дата: 29/11/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 375
Поделение: ________
Изходящ номер: 1756 от дата 06/12/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД

114005624

Пощенски адрес:

ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ПЛЕВЕН

BG314

5800

BG

Лице за контакт:

Телефон:

МАРИНА ШОПОЛОВА

064 895207

Електронна поща:

Факс:

shopolova@toplo-pleven.com

064 895289

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.toplo-pleven.com
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/331-2018-25
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги

УНП: cfaff72b-67f6-4463-91a5-a545b398f78f

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Газ и топлинна енергия
Електроенергия
Водоснабдяване
Транспортни услуги
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Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Пощенски услуги
Експлоатация на географска област
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект
Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

Не

II.1) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 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
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
7
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование

Периодични доставки на моторно и хидравлично масло за газова турбина
LM2500+ G4 DLE за период от 1/една/ година.
ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.3) 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.

В предмета на поръчката се включва доставка чрез периодична покупка на
моторно и хидравлично масло в зависимост от обособената позиция.
Предметът на поръчката включва 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 /ОП№1/ "Доставка на моторно масло". Предметът на
поръчката включва периодични доставки на масло за газовата турбина до
склада на Възложителя – гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, в
срок до 20 календарни дни след писмена заявка. Договорът за доставката
на маслото е за срок от една година. Възложителят ще изисква
извършване анализ на маслото на всеки 700 работни часа на двигателя.
Прогнозно количество: 2 080 литра за период от една година.
Прогнозна стойност – 65 000.00 лева без ДДС
Обособена позиция № 2 /ОП№2/ "Доставка на хидравлично масло". Предметът
на поръчката включва периодични доставки на масло за хидравличния
стартер на газовата турбина и редуктора на газовия компресор, до склада
на Възложителя – гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, в срок до
20 календарни дни след писмена заявка. Договорът за доставката на
маслото е за срок от една година.
Прогнозно количество: 416 литра за период от една година.
Прогнозна стойност – 5 000.00 лева без ДДС
Прогнозните количества по всички обособени позиции имат ориентировъчен
характер и не обвързват Възложителя. Възложителят ще закупува маслата
от участника избран за изпълнител по съответните обособени позиции по
вид и количество съобразно своите нужди за срока на договора.
Всички останали условия в обществената поръчка са подробно описани в
спецификацията, която е възложена на брокера, представляващ
"Топлофикация - Плевен" ЕАД на "Софийска стокова борса" АД. На
основание чл.79, ал.4 от ЗОП договорите се сключват по правилата на
"Софийска стокова борса" АД.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да

Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
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договорни условия)
ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Да

Не

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

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:
70000

Валута:

ІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

BGN
Да

Не

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

BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Съгласно чл.182, ал.1 възложителят може да проведе пряко договаряне с
определени лица при наличие на някое от основанията по чл.79, ал.1, т.3
и т.5-9, в случая т.7. Изборът на процедурата пряко договаряне се
обуславя от обстоятелството, че стоките, коита са предмет на доставка
са стоки, които се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен
от Министерския съвет с Постановление №347 от 8.12.2016 г., обнародвано
в ДВ бр. 102 от 23.12.2016 г. .В случая борсовата сделка е предпочетена
за реализиране на обществената поръчка предвид възможността, която
предоставя стоковата борса за обявление, провеждане и приключване на
процедурата в кратки срокове при същевременно запазване на принципите
на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна
и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на
дискриминация, гарантиране опазването на търговската тайна на
кандидатите и техните предложения. Ведно с това, с избора на настоящата
процедура се дава възможност за участие на всички потенциални участници
за изпълнители на поръчката, тъй като търговията на стоковата борса
позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти.
Кодове, съгласно класификатора на ОП (CPV): 09211100-2, Описание Моторни масла; 09211600-7, Описание - Масла за хидравлични системи и за
други цели.
V.2) 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)

Във връзка с чл.64, ал.1 и чл.65, ал.1 от ППЗОП не се одобрява и не се
изпраща покана за участие до определени лица. В конкретния случай,
Възложителят ползва изключението посочено в чл.64, ал.1, предл. второ
УНП: cfaff72b-67f6-4463-91a5-a545b398f78f
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от ППЗОП и в настоящотото решение за откриване на процедурата няма да
посочва лица, които ще бъдат поканени за участие в договарянето.
V.3) Настоящата процедура е 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 № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

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

1.В настоящата процедура може да участва участник, който отговаря на
условията по чл.10, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице: основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди
или по време на процедурата; Възложителят отстранява от участие
участник, за когото са налице обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен при наличие
на изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Възложителят
отстранява от участие участник за кого са налице обстоятелства по чл.69
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ). При подписване на договора,
Изпълнителят следва да представи документи по чл.67, ал.6 от ЗОП,
приложими към настоящата процедура, декларация за липса на
обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП, декларация по
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и декларация по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Критерий за възлагане – „най ниска цена“.
Прогнозната стойност на обществената поръчка общо и по всички обособени
позиции има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва
Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата посочена
прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1,
УНП: cfaff72b-67f6-4463-91a5-a545b398f78f
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т. 5 от ЗОП - от публикуване на решението за провеждане на процедура на
пряко договаряне по чл.18,ал.1, т.13.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
06/12/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
VIII.2) Длъжност:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УНП: cfaff72b-67f6-4463-91a5-a545b398f78f
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