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ОlОБРЯВАМ:
Мuzпена
Павлова
,lзrlълнаmе.]lеll
duрекmор по
лоп

СТАНОВИЩЕО.
за осыIlествен контрол по чл. 23З от ЗОП

ВЪ}JIоЖИТЕJ-I

ПРОЦЕДУРА

СТАНОRИЩЕ

изисквания на Зоп:
-поръчката N.{оже да бъде Ilзпълнена само от определен LIзпълнIIтел, поради

на изкJIIоLII],геjI[I1,I IrpaBa. вклюLIително на права I{a ин,IсJIсктуitjIllа
собстветrост ;

-не съществува достатъчtlо добра аптернатива или заместител и отсъствието на
не се дълr(!l на изкуствено стесняване на параN{етрите на

l]оръчката.

редставен1I o,I, възJlо?кll,l еJIя мо,I,иви и доказаr,е.llсfва:
Агенпl.лята. по сlбцествени лоръчкL1 е постъпrIло Решение ,N"c РД-l0-211 clT

02.02.20|8 l lta рскгора на ШУ ,,ЕпискоII Констан,грIrr Прсс.llавскLIОО за oTKp}IBaHe

ал
проtцедура IIа договаряне без предварително обявлеlIие на основание чл.79,
l, т. 3 от ЗоП,

В подкрепа на изложените в решенIIето мOтIIви са прIlлOженLl следнItте
ате-цства:

- Лицензия JtФ Л-lЗ2-|2l21.05.20lЗ г., издадена на .Нсрноморска тсхно"тIогична
компания" АЩ за осъществяване на дейносттtr снабдяване с прирOден гtlз ()т

наименование универслIтет " Епископ КонстаIIтин
вски"

Вид |п чеtl

Партилен в РОП Izst

] ta поръLIкаl а |До.rч**"
Предмет: ".Щоставка на природен газ за нуя(дите на Шуменски университет
Епископ Константин Преславски на обектите нахоляrrlи се в гр.ШупIен и
гр. ffобрич !'

СТОIIНОСТ |zsoooo BGN

Уникален номер в РОП 00251_20t8_0003

Вид на процедурата: fl оговаряне без прелварително
обявленис

Решение за oTKpI.IBaHe на процедурата Л} РД-10-211 от 02.02.2018 п

Прилагано правно основание 79о ал. 1, т. 3 от ЗОП

http ://www.aop. bgljc_view. р hp?id=353958 1lз

поръчкА



12.0З.201В г.

снабдител
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на терI{тuрtiята на общrtните Търговише и Омурт
а къ]\{ обособена тер}IторLrя ,,/Jобру:;кt}", ]а срок от 25 годlrнll:

пания" АЩ за осъществяване на деЙността разпрсдсление на природсн газ за
на оС)щините Търговише и Омуртаг, присъединена към обособена

,рl.tя,.!обруджа", за срок сlт 25 годlrни;
CIrpaBKa с обявените o,t ,,Аресl,аз" А! цени за I1родажба на природен газ

а територия ,,Щобрулжа" и обшина Тr,рговиrllс в сила от 01 .0l .20l8 г.

ИДНО ОТ ПОле IV.7) на решенllето :ja oTKpLlBilHe на настояшотtl дOговilряне.
прогнозната cToriHocT на порыlката е 750 000 лв, без ДДС.
В ПО.ltе V.2) rra съIIIото реIIrеIIис се посоLl_ва, tlc tta ocl{oBallple ч;l. 65. a.ll. l о,г
ППЗОП въз-поr(ителят IIIc сключи логовор зtl възлаганс на обltlсствената поръчка
след влIiзане в сIlлЕl на решенIIето за ()ткl)иване на пр()цедурата с дружес

изк-цк)[II{телнIт права за дOставката на природен газ на те
гр. Шумен и Щобрич - ,,Аресгаз" АД.

,рпIената проверка в Рсгистърit нз из;lзлсните JиI{ензии от Комисията
и водно рег_yл[Iране (КЕВР) ycTaHOB}l, t{e под Л! 98 са впис
Л9 Л-132-08i26,02.20а4 г. за осъщссгtsяванс на деl:iн

на прироjtен газ за 1,ерrrторияlа на регLroI{ !обрулжаО'и JIиIIс
Л-|З2-12l126.02.2004 ll за дейността ,,обltцествено снабдяване с природен газ"

'е са със срок Hal деriствlrе З5 годинlr. Издtlденrl са в пOл:Jа на дружествотсl
,}lepHoшrорс ка тех I lолоl,ttLILI а KOMttаlltlя" А[.
ИЗвърлtена lIpoвepкa в Търговския регис,гър потвт,рilи изнесеllаl,а от
възложителя инфорп.rаtlия относно преобразуването на дружестRото
.}{ерноморска технологична компанI{я" АД в .,Аресгаз" АЩ. Съгласнtl спр
за IrздадOните .jlицеItзиL{ в ссктор ,,Прrrро_{ен газ'О ,,Арсоl,аз" Afi ltprlleжa

N9 Л-lЗ2-08126.02.2004г. за осъп{ествяваIIе на дейltо
прелепение на природен газ" и Jицензия NЪ Л-l32-|2127.01.2009г.

тта ..снабдяване с прlIроден газ 0т краен снабдlттел". за тер
,". BKJIIoLIBaщa общлtllа Шумеlт la общлrнлrте.Щсlбрич. Тервел,

рговиlце и Опryртат,и със срок на tsалидIlост до l0.02.20З9 r.

разI]rеждаЕIата процелура на договаряttс без ]Iредварително обявJlеIlllе се
доставка Frа природен газ за обекти lra ШУ "Еtlископ Когтс,гаtlтl,ttt

', находяlци се в гр. IIIyMеH и гр. l]обрич
Съгласно чл. 39, а;. l, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетрIката (ЗЕ) деliнt)стлtте по
,,разпределеtI}Iс на прI{роден газОО 1l ,,сltабляванс с прIIроден газ от Kpaliltlt
снаблитеrи" по,fлсжат rla Jrицензиране, като спорел чл. 43 ал. 2, r,. l и т. 2а от
същия закон за една обособена територия се издава саN,{о елна лиIIензия.
В конкретнлIя случай, от }Iзвършената проверка. става ясно, че дружеството
,,Аресгаз" АЩ прrrтежава I{зключLlтеjrI{ото IIраво ла осъществлt деrlностите,
предмет на конкретната поръчка rla посочените террIтории. Правата са
придобити в резул-гат на лиIIензии, излалени от КЕRР на основание ЗЕ.
ГIосоченото дава основание за извод, че прилаганетсl на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. .,в"
о,г ЗоП в аII е азно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

* За(лапемскс., Съгласно чjI. 229, ал.2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП сс
оказва методрIческа помощ за законосъобразност при възлагането на общественLI
поръчк1I. Коt,аго закоlIосъобразното прлlJIагане rlа избраното IIравFIо 0сIlование l]e
е безспорно доказано Ilри контрола и процелурата завърIIrи ст,с скJ]tочва}{с rIа

il ()cH()BaHI-Ie е зttксlнtlсъобЕа

http.//www. аор. bg/jc_view. php ? i d =З 5 395В
.)/?

Лrrцензl.tя N9 Л-i32-0В/27.05.20l3 г.. I]здалена rta "Черноморска
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договор, АОП увеломява органите по ч"1. 238, ал. l от З()П (чл. lЗ5, ал. 3 от
швоtI).

http ://www.aop, bg/jc_view,php?id=З53958 JiJ


