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РА3ДВiI II: ПРЕДМЕТ
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕtLА ПОРЬЧКА
Резl,лтати от процед}рата за възлагане на обществена поръчка

Щrrректива zot4lz4lLC / ЗОП

оргАн
I.r) Наименование и адреси 1 (lлrоля, посочете всIIчки въ3лагашlи органи, които
отговарят за процедlрата)

Нацllонален регистрационен номер: 2

0009з486з
Официално наименование:
Шуменски университет Епископ К. Преславски
Пощенски адрес:

ул.Унивесситетска 115
Пощенски код:
9700

flържава:
BG

Грал:
Шумен

код NUTS
вGззз

Телефон:
+З59 54ВЗOЗ56

Лице за контакт:
Марияна Георгиева

Факс:
+З59 54ВЗOЗ71

Електронна поща
opGshu. bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu . bg
Адрес на профила на купуl]ача (URL):
http: / /proftL-na-kupuvacha. shu. bgl
I.z) Съвместно възлагане
f}Поръчката обхваща gьвместно възлагане

В спl^rай на gьвместно възлагане, обхващащо различнI{ държав!l - прt,lложимото националнО
законодателство в сферата на общестRените поръчки

ППоръчката се възлага от централен орган за покупки

I.4) Вид на възлагащия орган
!Министерство или всякакъts др!,г национален

или федерален орган, включително техни
регионаJIни или местни подразделения

! Национална или федерална агенция/служба

Щ П1 бличнопраt]liа организацrlя

п
п

ПДр}.,"n,Регионален или местен орган
Регионална или местна аген ция/слул-ба

!Iiвропейска инстит\,ция/агенция или
мея{дyнародна органlлзация

I.5) Основна дейност
! Общи общественrr усл},ги

!Отбрана

!Настаняване/жилищно строителство и места
за отдltх и култ}"ра

ПСоциална закрила
!Отлltх, к!,лryра }I вероизповедание

! Икономически и финансовrt деiiностlr
ПЗдравеопазване

Обществен ред и безопасност
Околна среда ЩОбразованlrе

ПДрl,rа деiiност

II. r. r) IIаименование:
,Щоставка на природен газ за нуждите
Преславски на обектите находящи се в

Референтен номер: 2

на Шуменски университет Епископ К
гр. Шумен и гр. !обрич

II.r.z) Основен СРV код:
.Щопълнителен CPV код: 1 2

0912з000

II.r.з) Вид на поръчка

Унп 985q547a-67cc--lO.i]-9 1 -15-a l -ll] с ! 
qel)0()
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остаI]ки

II.r.+) Кратко описание:
.Щоставка на природен lаз за нуждите на Шуr"iенски унIlверситет Епископ К

Преславски на оОектите находящи се в гр. Шумен и гр. .Щобрич

II.1.6) Инфорiлrация относно обособените позиl{ии
НеНастоящата ,чка е а на обособени поз}лtlии

II.r.z) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 750000
(Моля, посочеtпе облцопlа спlойносIl? на обLlцеспlвеноll?о поръllка. За ttнфор;llацuя oll1HocHo
uнаuвuауалнч поръчкu, tlоля, LLзl7олзвсttппе разOел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:

които са взети предtsид
Валута: BGN
(за paMKoBtl спорOзуменuя - обLца.моксLL|уIолна cll1oiltoclll за цяJlOп7а проOължLоllелноап)
(зо duномrrч Hu сuспlе,\пt зо покупкtl - спlоri}{осп? но поръltкdlrю/lоllе, Koяttlo/Kottttto не е/Са

включена/ч в преаlпцнll обявленllя за възлаеоне Hd ,lоръчкll)
(за поръrtкtt, базttранlt н0 paиKolll споразулленlrя; ако llloзa се tlзllскбо - cttloiiHoctlt на

lle са Htt обявленtLя за възла?ане нав

РА3ДЕJI II: Описание f Обособена позиция
II.z описание 1

II.z.z) Допъ.тrнителни СРV кодове 2

II.z.з) Място на изпыIнение
основно място на изпълнение:
гр. Шумен и гр. Добрич
код NUTS:1 ВGззз
код NUTS:1 ВGззz
II.z.+) Описание на общеgтвената поръчка:
(естествО и количествО на строителни работи, доставки или },слуги или указване на потребности и

изисквания)
.щоставка на прrlрсден газ за нуждите на Шуменскиi Университет Епископ К

Преславски на обектите находящи се в гр. Шумен и гр. ,Щобрич

II.z.5) Критерии за възлагане 1 2

[l Критерий за качестRо - Име: / Тежест: r z zo

1 няма не

fi Критерий, свързан с разходи - Lllle: / Тежест: r zo

1 не не

- Тежест: 21

II.z.rr) Информация относно опIциите
Опции
Описание на опцI]ите:

даП неХ

II.z.rз) Информация относно средства от ЕвропеЙския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект lr/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

даП неХ

II.z.r4) {опъ.тrнителна информация:

УНП 98595.,17a-67cc-.+o]]-q t -{5-а l,{t'l с l оеOOс)

II.z.r) fIаименование: 2

обособена позиция N9:
2



fV.r.r) Вид процедlра
!Открита процедура

!Ускорена процедура
обосновка:

! Ограничена процед},ра

!Ускорена процедура
обосновка:

!Състезателна процедура с договаряне
f]YcKopeHa процедура

обосновка:
!Състезателен диалог

Партньорство за иItовации
Възлагане на поръчка без предварrtтелно п.чбликуване на обявление за поръчка в Офиuиален
вестник на Европейския съюз в случа}tте, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Гr)

!Публично състезание
|-lПряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

w.r.з) Информация относно рамково споразумение или динамична система 3а
покJr'пки

поръчка обхваща сключването на раN{ково споразумение!Тази обществена
ПУстановена е дин амична система за покупки

IV.r.6) Информация относно електронния търг
|-lИзползван е електронен търг

IV.r.8) ИнформаЦия относно СпоразуменtIето за дърrкавни поръчки (GрА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразl,мението за държавни поръчки даП нех
(GPA)

Партиrа ()ья I]. II]l IllE З д i} Ь ],]O,{Etl.\ l l()Ры]к.\ ( версl,я 7 )

РАЗДВII IV: ПРОЦЕДУРА
пI Описание

ГV.z

р V: ВЪ3лАГАНЕ нА ПоРъЧкАТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция

относно невъзлагане

V.z) Възлагане на поръчката

даN неП
ч

Унп 9859547а-б7сс-40].]-9 1.1s-a !,1fl с l 9е000

ц[lппиUl [rаrибп ип(lrUI

fV.z.l) Предишна публикация относЕо тази процед}ра 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: Пt]t]П/S t]t]t]-t]t]t]t]t]t]
Номер на обявлението в РОП:8z8z4о
(ЕOно оm слеOншпе: обявленuе за преOварulllелна ttнфорлtаtlttя, Ll3l1олзвано Kol?lo l?oкoнd 3о

учасп7uе в съсlпезаlпелна проtрOура; Обявленttе зо 11оръчка обявленuе за 0оброволна
прозрачноспl ех апtе)

IV.z.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
f]Обявлението обхваща прекратяването на динамичната cIlcTeMa за покvпки, публикувана с

го обявление за Kll

IV.r.g) ИнформаЦия относнО прекратяване на състезателна процедлrа, обявена чрез
обявление за предварителна информация
!възлагащият орган няма да I]ъзлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за

ителна

Поръчка N9 (.Щоговор Na): А-05-001
Обособена позиция N9: z

наименоваrrие:
.Щоставка на природен газ гр. ШуIиен

Поръчката/обособена позиция не е възложена

!не са полу]ени оферти или заяtsления за участие или Rсички са бtlли отхвърлени
ненап та)

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

ка за обявления:[][]ПП-[]t]t]t]t]t] 7 (година и номер на документа)Справ

ПДру.о
Потребителско влизане в TED eSer-rder:- 7 _

ммалното обявление: 7HaIата на изп
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V.z.l) [ата на сключване на договора
1о.о5.2о18 лл/мм/гггг
V.z.z) Информация относно оферти
Брой на полу.lените оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП - както е определено ts Препоръка 2оо3/361/ЕО на КоNtисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други дърrкави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членкI] на ЕС: о
Брой на офертите, пол\,п{ени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори даП нех
V.z.з) fIаименование и адрес на изпъJIнителя 1

Официално наименование
АРЕСГАЗ ЕАД

Национа,чен регистрационен номер: 2

вlз101815
Пощенски адрес:

ул. Алабин З€э ет . 2

Грал:
София

код NUTS:
BG4 11

Пощенски код:
1000

[ържава:
BG

Електронна поща:
cfficeGaresgas. bg

Телефон:
rз59 29з90970

Интернет алрес: (URL)
www. aresgas . bg

Факс:
+з59 294з4268

изпълнителят е Мсп Не

V.=.+) Информация относно стойност,га на поръчката/обособената позиция (без да се
вrслючва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: j С0O0С
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:

които са взети предвид
Валута: BGN
(за paMKoBu споразуменllя - обща лlQкаLuална спtойноспt 3с l?1oзll обособена позullLlЯ)

Qa ЬuнамчЧнч сuспlемll за покупкч - cltloilHoun на поръчкапла/шпе за lпаыl парt,mtOа,

кояmо/коumо не е/са включена/ч в преiuшнtt обявленчя за възлаеане на поръчкu)
(за поръчtаl, базuранч на poиKolll спорOзуменlý; ако пlова се uзtlскбd - ctt^toilHocm на
поръчiаmа/ulпе зQ mазLl парmuОа, кояmо/коuпло не е/са вtспючена/tt в преаuuмu обявленuя за
възлаеане на поръчкч)

V.z.s) Информация относно възлагането на подизпъllнителf и
! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял оТ поръчката, които е RъзN{ожно да бъдат възложенtI на подизпълнtlтели 4

Стойност, без да се включва ДДС
Дял:. 

-%

Валута: BGN

кратко описание на дела от поръчката, koiiTo ще бъде възJlожен на подизпълнители

Поръчка Na (flоговор Na): А- 0 1- 0 4 1

Обособена позиция N9: 2

наименование:
,Щоставка на природен газ гр. Добрич

V: ВЪ3.IIдГдНЕ нд ПоРЪЧкдТА 1

Възложена е поръчка/обособена позиция

ч. oт}Iocllo невъзлагане

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

!eNotices
ПТЕD еSепdеr

ПДру.о
Потребителско влизане в TED еSепdеr,.7 _

даХ неП

за обявления

yHIl 98595.17a-67cc-.l0 j]-91-15-a1-1flсlqe()()0

Поръчката/обособена позиция не е }tъзло)+iена

!не са Пол}л{ени оферти или заявления за г{астие или всички са били отхвърлени
ване на

7 годitна и на ент

_l
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ггггото обявление: 7на на

V.z.l) Щата на сключване на договора
1о.о5.2о18 дд/мм/гггг
V.z.z) Информация относно оферти
Брой на полr]енIlте оферти: 1

Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП - както е определено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държавIr - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държавlr, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, пол\л]ени по електронен път: о

Поръчката е възложена на гр}Iпа от икономtlчески оператори даП неN
V.z.з) fIаименование и ялрес на изпыIнителя r

Национален регистрационен номер: 2

вlз1O1Е15
аJIно наименование:

АРЕСГАЗ ЕАД
Пощенски адрес:

ул. Алабин Зб ет 2

,Щържава:
BG

код NUTS
BG4 11

Пощенски код
100с

Грм:
София

Телефон:
+з59 29з90970

Електронна поща:
offlceGaresgas. bg

Факс:
+з59 294з4268

Интернет адрес: (URL)
www. aresgas . bg
изпълнителят е М Не

У.z.ц) Информация относно стойността на поръчката/обособената повиция (без да се
вrgrючва ДДС)
Първоначаrна обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2

Обща стойност на поръчката/обособената поз1lция: 5 0 0 0 0

или Най-ниска оферта: / Най-висока офеlrта:

които са взети предвид
Ва-пlта: BGN
(за pas,MoBu споразулrcнuя - обtца максu;rlолнт спlойносlll зсl 1rlоз1l обособена позutlttЯ)
(за 

-ОuнамttЧнч 
;uапемч за покупкч - cttloitHoclll на поръLtкаlltа/tпlле 3а lпазll парmtlOа,

кояmо/коumо не е/са вwtючена/tt в преаuuшIl обявленtLя за възлOеане на поръчкu)
(за поръчкu, базuранtt на paиKolll спорOзу,\tенuя; ако llloaa се Uзuскба - ctпottHocttl нQ

поръчкаmа/tlпле з0 IпазLL парlпuOа, кояпло/коuIпо не е/са вtаlючена/tt в преOuшнtt обявленuя за
възлаеане на поръ.ttаt)

V.z.s) Информация относно възлагането на подизпълнителf и
! Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител f и

стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4

кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на под}tзпълнители
Дял /о

Валlта: BGNстойност, без да се включва Ддс

ч възлагане на

РА3ДЕJI VI : ДОПЪЛНИТЕJIНА ИНФОРМЩI4Я
\,а.3) Щопьтrнителна информация: 2

\а. по обжалваrrе
\rI.4.1) Орган, който отговаря за процед!рите по об;калване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша 18
Грал:
София

пощенски код:
000

[ържава:
BG

УI lП 985s5,17a-67cc--,l0].1-0 ] -+5-а l-{l'l с l 9eo()l)

I
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Телефон:
+з59 29884070

Електронна поца:
cpcadmrnta срс . bg

Факс:
+з59 29вO7з15

Интернет адрес (URL):
http: / /www. срс. bg

\Ц.+.z) Орган, който отговаря за процедц)ите по ц9дц4цца 2

Официално наименование:

Пощенски адрес

Град, Пощенски код: .Щържава:

Телефон

Електронна поща: Факс

Интернет адрес (URL)

vI.+.+) Слуiкба, от която мо?ке да бъде пол},чена информация относно подаването на
iкалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Грм: Пощенски код: flържава:

Телефон

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL)

\Ц.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: зr.o5.zor8 дд/пrм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Гr - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
основания за възлагането на поръчката без предварително rrублицlъане на обявление

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

,Щиректива zot4lz4lE.C
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1, основания за избор на процедура на договаряне без предварltтелно публикуване на обявление за

поръчка в gьответстRие с член 3z от.Щлrректива zot4lz4lEC
няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

!открита процедура
!ограничена процедура

!за услуги/стоки за наr{ноизследователска и развойна деiiност при строгите ус-повия, указани в

директивата (само за доставки)
Строителството, достаl]ките или усл},гlrте могат да бъдат гrредоставенIJ ca},Io от определен

икономически оператор поради следната причина:

!отсъствие на конк},ренция по технически причини

!обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникаJ,Iно произведение на и3кустtsото

или творческо изпълнение
fiзащита на изключителни права, rtключително права 1]ърху интелектJ-ална собственост

!изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган

сьбития, и в съответсТвие sьС строгите условия, указани в директиIзата

!.щопълнителни доставки от първоначiutния достаtsчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата
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!Ново/и строителство/услуги, които представляват повторенllе на сьщестI]уващи
строителство/усл}.a" и които са възложени в gьответствие сьс строгите условия, указани в

директивата
!Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените Ir

конкурса за проект правиJIа на победителя или на един от победителите в него

!Осиryряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или усrуги при особено изгодни усrоRия

По,
По,

доставчик, който окончателно прекратява сtsоята стопанска дейност
ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна

процедура gьгласно национаJlните правила и разпоредби
z. .Щруги основания за възлагане на поръчката без предварително публикlrване на покана за r]астие
в sьстезателна процедура в Официа-пен Rестник на Европейския gьюз

!Обществената поръчка не попала в обхвата на приложение на директи}rата

з. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
gьотносимите факти и когато е уместно, правните зак.пючения в сьответствие с директивата:
(максимум 5оо думи)
Съгласно чл. З9, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), всички
юридически лица, осъществяващи дейности по разпределение и снабдяваНе с
природен газ от крайни снабдители, подле.хат на лицензиране от Комисия
за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съrласно разпоредбите на чл.
2I, ал. L, т. L, чл. З9, ал. | и чл, 4З, ал. 2, т. I и ry. 2 ат ЗЕ за
една обособена територия на страната се издава само една лицензия за
разпределение и снабдяване с природен газ от крайно снабдители. За
територията на гр. Шумен и !обрич , Комисията за енергийно и водно
регулиране е издала лицензии за тези дейности на ,,Черноморска
технологична компания" Д.Щ с ЕИК: ВlЗ1O1в15, а именно: Лицензия за
осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена
територия,,,Щобруджа't, в която влиза и гр. Шумен и.Щобрич - N9 л-lз2-

0в/21.05.201Зг. за срок от З5 години и Лицензия за осъществяване
надейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена
територия ,,Добруджаt' и общините .Щобрич и Тервел Nq Л-lз2-L2/21 .о5.201Зг.
,щвата документа са публикувани в регистър за издадените лицензии от
кЕвр на интернет страницата на комисията. Видно от описаната фактическа
обстановка "Черноморска технологична компания" А.Щ с ЕИК: 81З1O1В15 е

носител на изключителни права, придобити по силата на административен
акт за осъществяване дейностите разпределение и снабдяване с природен
газ от краен снабдител на територията на гр. Шумен и.Щобрич. Предвид
гореизложеното следва да се проведе процедура на пряко договаряне по

реда на чл.lВ2 от ЗоП, връзка с чл. f9, ал.1, т.З, б. "в" от ЗОП, като
изпълнението й да бъде възложено на,.дресгаз" Едд с Еик: вlз1O1в15 и

адрес на управление, 1lр. София, УЛ. ,,Длабин" N9 З6, ет. 2, правоприемник
на "Черноморска технологична компания'l дД с ЕИк: ВlЗ101815 , като
ед]4нствен възм.Jжен изпълнител на настоящата поръчка. Възлагане

изпълнението на поръчката на друго дружество би довело до нарушаване на
изключителните права, придобити от "черноморска технологична компания"
Ад по силата на административен акт - издадените от кЕвр
лицензии. . Гореизложените обстоятелства водят до невъзможност за
разделяне предмета на поръчката на обособени позиции.

приJIожЕниЕ гs - оБщЕствЕни поръчки tIд нискд стоЙност
основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

зоп
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките иJIи услпугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:

f]отсьствие на конкуренция поради технически причини

!обществена поръчка с цел gьздаване или придобиване на уникаJIно произведение на изкуството
или творческо изпълнение
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Пзащита на изключителни права, I]ключително права върху интелекryална собственост

!За успуги/стоки за на}л{ноизследователска и развойна дейност при строгIrте условия, указани в

ЗОfI (само за доставки)
!flопълнителни доставки от първоначzulния достаI]чик, възложени при условията, указани в ЗОП
!Предмет на поръчката е достаRка на стока, която се тьрryва на стокоl]а борса, съгласно списък,

одобрен с акт на Министерския сьвет, по предложение на мt]нистъра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия

!от доставчик, който окончателно прекратяI]а своята стопанска дейност
!от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразчмение с кредитори или схоДна

процедура съгласно националните праl]ила и разпоредби

!Поръчката е за услуги, предхоя{дана от конкурс за проект, възложена с,Irглпсно предвидените В

конкурса за проект правила, на победителя или на едtiн от победителите I] него

!Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителнlr обстоятелства,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е ВъЗМОЖнО

спазване на сроковете по чл. 178, ал.2 и з от ЗОП

!Процедурата за Rъзлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и пърtsоначално обявените Условия не са
gьществено променени

!3а много кратко Irpeмe възникне възможност да се полг{ат доставки или у&'Iуги, при оСОбеНО

изгодни услоtsия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени

!НеобходИмо е повторение на строителство или услуги, възложени от сьщия възложител/и на
първоначаJIния изпълнител, при наJIичие на условията, посочени в ЗОП

f]Обществената поръчка е за услуги по приложение NQ 2 и е на стойност по чл. 2о, ал. z, т. z от ЗоП

z. Обяснение
моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е

законоеьобразно, като посочите gьотносимите факти и когато е },местно, правните заключения в
gьответствие сьс ЗОП: (максимум 5оо думи)

възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателстI]ото на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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