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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул, Леге 4

e-mail: Dk@аор.Ьа , аор@аор.Ьо
интернет адрес: http://WWW,aop,bg

рЕшвниЕ зА откриtsАнЕ IIA процЕд}тА
!Проект на решенIlе
fi Решение за публикуRане

f осъществен предварителен контрол

ИН нарегистрационната форма от ССИ
2о 18озо6-о о25 1-оооз(YYYYММ DD-nr-rrrrrn-xxxx)

Номер и дата rta стано}]ището 1-ви етап: дд/мr,r/гггг

ПрофесионаJIна област, в която попада предIuетът на обществената поръчка

Ptll lIl]I lIiI] ].\ ()ТкРtlВ.\tIГ l]д IIl}Olll]ll\ Р,\ ( верс]tя L,)

Решение р от 2о18 },1 гггг

z8

ДЕЛОВОДНА ИНФО.

РАЗДEJI I: ВЪЗЛОЖИТЕJI
ffiПубличен

I.з) Основна дейност
(попълва се от публr,rчен възложител)

!Обществени услуги f Ilастаня ване/ir.-ил rr щн о строllтелстtsо и N,lecTa

УtIП] lcet]a_]]-5e]')-{c77-h l b.)--l I eeбl,]]ibli ]

Щеловодна инфорпrация
Партида на възложителя: ооо251
Поделение: Шуменскlr университет
Изходящ номер: РД-о9-2зз отдата rз/оз/zоl8
Коментар на възложителя:

I.1) Наименование и адрес
Национален регriстрационен HoNtep

0009з486з
Офlrциаlrно наименоt}ание:
ШУме н скl,t )/Hi.,lB epcJ,{Te т
Преславски

Епт,rскоп К

Пощенски адрес:

у;т.Университетска 1i5
код NUTS
p.cllf

Пощенскlr код:
9l00

ffържава
Vl_]

Град:
Шумен

Телефон:
о54 8зOз56

Лице за контакт:
Марияна r'еоргиева

Факс:
с54 8зOз7i

Електронна поща:
opG shu . bg
ИнтерIrет алрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu . bg
Адрес на профила на кyпуRача (URL):
h'.t_p: / /praf i: -na- кчр]]vас.i;] . shil . bg/

I.z) Вид на възло2кителя
(попълва се от публичен възложител)
[Министерство или друг лърrкавен орган,

Rключително техни регионаJlни иJlи местни
подразделения

[ Национа,rна аге н цllя/с-rIужба

ffi Пl,бличноп paBltil организация

Пllр},,,n.,,!Регионален или N{ecTeH орган
П Регtrоналtlа илlr NtecTHa агеtlция /сrужба

f Европеiiска ilнстIlц,ция/агенrltlя rrлtr
NIе)+Q,l},,народIlа органrlзация

aJa и
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РА3ДВII II: ОТКРИВАНЕ
ýОткривам процедура

[|за възлагане на обществена поръчка
П.о
П"о

скJIючване на рамково спораз},мение
gьздаване на динаilIична система за покупки

[конкурс за проект

! Създавам квалификационна система

IIоръчката е в областlrте отбрана и сиryрност

на

р III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

даП неХ

I'ljilIi:I IIIll l \ О l Kl)lll} \l It: Н \ l ll'Ol (i]/l\ l) \ ( uсI]сIIя Ь)

!Отбрана
!Обществен ред и сиryрност
!Околна среда

! Икономически и финансови дейности
[-lЗдравеопазване

!СоциiuIна закрrtла

f] Отлlrх, к}пцrра rI вероtiзпоl}еданItе

ffiОбразование
ПДру.а дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложrrтел)

!Газ и тоtlлинна енергllя !Пощеrrскr.r услуги
Експлоатацrlя на географска област
Щруга деiiност:

п
п

Електроенергия
Водоснабдяване

ПТранспоlэтни yсл\rги

Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с догоtsаряне
Състезателен диалог

! Партньорство за иновации
!Договаряне без предварително обявяване

!Конкурс за проект
[lПублично състезание
ППряко договаряне

п
п

(попълва се от пуб"пичен възложител)

!flоговаряне с предварителна покана за }п{астие

!Състезателен диаJIог
! Партньорство за иновации

[Договаряне без предварителна покана за участие
!Конкурс за проект
п
п

(попълва се от сеfl,орен възложител)

Публичнtl състезание
Пряко договаряне

Открита процедура
Ограничена процедура

(за възлzrгане на обществена поръчка в областите оr,брана rr сигчрност)

[Ограничена процедура

!Договаряне с публикlrване на обявление за поръчка

!Състезателен диаJrог
ПДоговяряне без публик},ване на обявление за поръчка

(попъ.тrва се от rryбличен въвложител)
ПЧr. zз, шr. l от ЗОП
ПЧл. 7з, ал.2,"1.1, б. [...] от ЗОП
ПЧ"о.7з, ал.2,"l. z отЗОП
!Чл. 18, ал. 1, т. 7 въts вр. с ал. б от 3ОП
ПЧr. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
!Чл. rB, ал. 1, т. 11 във Rр. с ал. 8 от ЗОП
ffiЧл. t8, аJI. 1, т. rэ от ЗОII
п
п

(попъ.тrва се от секторен възложител)
f]Чл. rзz от ЗОfI

a/l с ал. б от ЗоПт I]ъв

yllII lccl:ja]]-5c]9--1c77-blb6,-lleehld]tъ(]]
]

I
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Чл. lз8, ал. 1, т от Зоll
Чл. r38, аJI. 1 въlз }зр. с чл. 79, ал.1, т. [...] от ЗОП

!Чл. r8, аJI. 1, т. 11 въl] вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. rz от ЗоП
Чл. r8z, aJl. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. r8z, €uI. 1 във вр, с чл. 79, ал. |, т. [...l от 3ОП
Чл. 14r, ал. l от ЗОП
Чл. fu,I. Rъl] с чл. ал. 1ичл а-ц. r от ЗоП

РА3ДLII IV: ПОРЪЧКА

IV.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на gIIrоителни
работи, доставки иJrи усл}ти или указване ца потребности и lIзисквания)
Когато основният предмет сьдържа допълнителни предNIетIr, те трябва да бъдат опItсани цIк.
Предtиет на настоящата процедура е доставка на нетна aKTl4BHa
електрическа енергия ниска напрежение по следнlтте обо:сбени по:JI4цI4I,1 :

Обособена позиция Nq1 _ гр.Шумен, обособена псзицr,lя Ns2 _ ДИКПО Варна,
обособена попзиция NsЗ - Колеж .Щобрич , ,1збср на коордrlнатор на
стандартна балансираща група, осrlгуряване на услуга по прогно,зиране на
потреблението, изIотвяне и подаване на ToBapcBT,t графrlци от координатсра
на балансиращата група, поемане на отговорността за Оалансиране ,l
всичкii дейтностl.т свързани с участие в.пибералIiзrlранI,iя пазар на
електрическа енерт,ия на възложителя.
Прогнозно количество електр1,1ческа енерг],Iя е 900 000 Ki{h. на cToliHc]T
210000 лв. без ДДС,
Обособена позиция N9

Обоссбена позиция Ns

Обособена позиция Nq

като
1е
2еэл

680000 Kwh. на стойност 158666 лв. бе:э ДДС
140000 Kwh. на стойност З2667 лв. без ДДС

80000 Kwh. на стойност 18667лв. без ДДС

(попьтва се при възлагане на обrrцественIl поръчки в областите отбрана и сицрн<rст)
ПЧ-п.
ПЧ"о.

а_п. 1, ,r от ЗоП

rбо от ЗоП
16з, a,r. r от ЗОП

fV.l) Наименование
,Щоставка на нетна активна електрическа еilергr4я
избор на координатор на стандартна баланс-4раща
Шуменски университет с три обособени поз1,1цI,I],i

- ниско напрежение J4

група за нуждите на

fV.z) Обект на поръчката
!Строителство
ХДоставки
ПУслlгlr

IV.+) Обществената поръчка съдър2ка изисквания, свързани с опазRане Да П Не Х
на околната
критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (lrоля, посочете
брой)
техническата спецификацtrя

критериите за подбор

показателите за оценка на офертите

изискванията прIt изIl,ьJlненItе на договора (rс,T аузIr в проектil rIa общtl

( брой )

( брой )

(бро,,i )

(броl:i )

IV.s) Информация относно средства от ЕвропейскlIя съюз
обществената поръчка е във I]ръзка с rlроект и/или програr,tti, (ltrHarrcttpart/ir с,ьс

средства от европейските фондове tr програillи
Идентифlrкация на проекта:

да П неХ

fV.6) Разделяне на обособени позиI{ии
Настоящата поръчка е разделена на обособеttи позllции Да Х Не П
МотивИ за невъзмоЖността за разделяне Hil lIоръlIката Hrr обособенIl поз1,Iцljll (когато е ttрило;t,tlltо):

УНП l cef]aj2-5e]')-.1c77-b l b6--l l ее67d:lъ0 ]
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fV.7) Прогнозна стоЙност на поръчката
Стойност, без да се включва.Щl]С: В:rлr,та210о00.00
fV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отлелtlи проIIед!,ри: Да П Н. Х
Обща cTofrHocT на поръчката, част от която се възлага с настоящата процед!ра
Стойност, без да се вк,,rючва ДДС: Вit_пlта: BG),]

Списък на останалите процедури с кратко описанIле на технliя пред\,lет:

V: МоТИВИ
V.r) Мотиви за избора на процедлrа (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
Изборът на вI4да процедура е на ocнoBeHi4e чл.lВ, ал.1, т.12 от -]OI] l.r

целт4 спазване на законовите правила и осrjгуряван-д на про зрачност при
възлагане на процедура :1а доставка от въ:зложrlтел п.) .]л . 5 , ал .') , т . l,]

V.z) Лица, до които се изпраща поканата за 1частие в процед!ра на догоrrаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана :la !,частие,
договаряне без публикуване на обявление за поръtIка, пряко договаряне (когато е

прилоаtимо)

V.з) Насгоящата процедlра е свървана с предходна процед!ра за възлагане на
обществена поръчка или конк!рс за проект, която е (когато е прrrло;киrrо):

публикувана в реги?н::":;rх:::;:;"rlте поръЧкИ ПСД УНI4КаЛеН N!

ддlr,,rr"r/гггтоткрита с решение N9 от дата

V.4) Щопынителната доставка/повторната },c"I}Ta IIлrr строrIтелстВО е (когат<r е
прилояtимо)
Стойност, без да се включва Щ[С BGN

fi обявлението за оповестя}Jане oTKpllBaHeTo на процед},ра

!покана,га за \п{астие
ията

РА3ДЕJI VI: оБрявАм

РА3ДЕЛ VII: ОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЩИЯ

Град
София

Поценсклt код
- i; l, i,

Унп l сеБаj2-sе]q-]с77-Ь l Ьб--l l ee67d]lb0-i

\ЦI.r) .Щопьпнителна информация (когато е приложимо)
I-{ялата докум-6нт,ацI4я по псвод обществената псръчк.].] налrlr]нa] H.t

стра}]ицаТа на ]LlушtСэrlск1,1 :,/IlLlBepcrlTeT - \,{lxr\лi.shi_t.iэrJ, I-];l]]I_it].Il "]lpc:lr]lit;l

по об;калванезакоито

]:,]

\TI
кугtувача "

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен NQ Еи

Пощенски адрес
бул. Витоша N' l Е

!ържава
репчблика

]
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България
Телефон
а2 98в4070

Адрес за електронна поща
cpcadninG срс . bg

Факс
02 9807з15

Интернет адрес (URL):
http: / /www.cpc.bg
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жа-пби:

жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в сроковете, поСсченИ в

чл. 1 97 от ЗоП.
Жалба се подава едновременно дО Комт.rсията за защI4та на конкуРеНЦ1,1ЯТа ],I

до Възложителя, чието решение се обжалва

IIа на

VIII:
2о18

ьФ
ф"\"r, ков Колев

\ЦII.1)
проф. д

ЁhРектор
VIII.z)

УНП: lcet]a_'i2-5e]9-,|c77-blb0-] l се5]-d]tъO_j

ц
:

Б,

User
Text Box
ЗЗЛД




