
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Електроенергетика. Топлоенергетика. Ядрена енергетика

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
145

Поделение
Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Велико Търново

Изходящ номер
Ц1040-04-5#1

от дата
25-август-2020

Коментар на възложителя
Решение за откриване на обществена поръчка с предмет Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново на
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Национален регистрационен номер
1210825210062

Пощенски адрес
пл.ЦЕНТЪР №.2

Град
гр.Велико Търново

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
5000

Държава
България

Лице за контакт
Даниела Монова Тодорова

Телефон
+359 62613401



Факс
+359 62613440

Електронна поща
daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg

Основен адрес (URL)
https://www.noi.bg/

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20620

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Държавно обществено осигуряване

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка
3

буква
в

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“
№ 29

IV.2) Основен CPV код

09323000



IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) 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.
Предмета на настоящата поръчка е предоставяне на доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ – Велико Търново
на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29. Естеството на поръчката е от такъв вид, че следва да
бъде сключен договор с дружество, притежаващо изключителни права на територията на Община Велико
Търново, придобити по силата на закон или на административен акт, на чиято територия попада и сградата на ТП
на НОИ – Велико Търново. На тази територия поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически
оператор, на когото по закон са предоставени права на „Топлофикация – ВТ“ ЕАД гр. Велико Търново.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) 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
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обектът на поръчката е доставки на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и не включва разнородни
дейности, които могат да се възложат на повече от един изпълнител, поради което не е целесъобразно да бъде
разделена на обособени позиции за отделно възлагане. Естеството на поръчката е от такъв вид, че следва да
бъде сключен договор с дружество, притежаващо изключителни права на територията на Община Велико
Търново, придобити по силата на закон или на административен акт, на чиято територия попада и сградата на ТП
на НОИ – Велико Търново.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
2000

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
48

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

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 разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) преносът на топлинна енергия е
дейност, която подлежи на лицензиране. На основание чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се
издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия, а разпоредбата на чл. 130 от ЗЕ задължава
топлопреносното дружество да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната
мрежа. Местонахождението на имотите, предмет на настоящата поръчка, е град Велико Търново. На електронната
страница на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е публикуван публичен регистър за издадените
лицензни, в който са отразени вписвания относно всички лицензианти, издадените лицензни и други
обстоятелства.
От направената справка е видно, че за територията на град Велико Търново е издадена на „Топлофикация – ВТ“
ЕАД: лицензия № Л-021-05/15.11.2000 г. със срок на действие 20 години за пренос на топлинна енергия и лицензия
№ Л-022-05/15.11.2000 г. със срок на действие 20 години за производство на топлинна енергия, като е продължен
срока на посочените лицензии с 20 години, считано от 16.12.2020 г. с Решене № ИЗ-Л-022/05.03.2020 г. Вписването
е под № 15 в публичния регистър.
Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото „Топлофикация – ВТ“ ЕАД има
изключителни права по смисъла на § 2, т, 47 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки
за осъществяване на тази дейност на територията, в чийто обхват попадат сградата на ТП на НОИ – Велико
Търново. Същата се намира на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29. От изложената фактическа
обстановка е видно, че „Топлофикация – ВТ“ ЕАД е носител на изключителни права за пренос на топлинна
енергия за територията на гр. Велико Търново, придобити по силата на административен акт, което обосновава
прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.
Предвид гореизложеното и във връзка със заповед № Ц 1016-40-85 от 04.05.2020 г. на управителя на НОИ, ще
бъде проведена процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1, т. 1 от ППЗОП с предмет: „Доставка на топлинна
енергия за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29“.

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)

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП и покана за
участие няма да се изпраща. Следва да се сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП с
дружество притежаващо изключителни права за осъществяване на територията на Община Велико Търново на
дейностите, предмет на настоящата поръчка – „Топлофикация – ВТ“ ЕАД гр. Велико Търново, ЕИК 104003977, със
седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 71А за срок от 48 (четиридесет
и осем) месеца. При подписване на договора, определеният за изпълнител представя документите по чл. 112, ал.
1, т. 2 от ЗОП, както и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Номерът на електронната преписка в профила на купувача е 04-2020-Ц1015-04-110.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България



Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на Решението за провеждане на процедура на
договаряне, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Петя Йорданова

VIII.2) Длъжност:

Директор на ТП на НОИ -Велико Търново - длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № Ц1016-40-
85 от 04.05.2020 г. на управителя на НОИ.


