
Партида: 01474 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

АС) П 

ППроект на решение 
Решение за публикуване 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
е-таУ: гор(5)аор.Ьд , е-горОаор.Ьд 
интернет адрес: Н№р://\л/уууу.аор,Ьа 

14 III! 11111 

Номер: № ПОП-1 от 17/06/2014 дд/мм/гггг 
ПА) за откриване на процедура 
ПБ) за промяна 
К|В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
Обектът на обществената поръчка е по: 

К ч л . 3, ал. 1 отЗОП 
• чл. 3, ал. 2 от ЗОП 
• Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
СОКК.IСЕN^^М, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 
Деловодна информация 
Партида на въздожи^еля: 01474 
Поделение: 
Изходящ номер: КИ-П-14- от дата 17/06/2014 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 
ЕЗпо чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
Д п о чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) 
1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия. 
Адрес 
ул. "Врабча" № 1 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
За контакти Телефон 

02 8004564 
Лице за контакт 
Хубавинка Петкова 
Електронна поща Факс 
Ь . рег.к:оVа@сотс^о5 . Ьд 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
мий. сотсюз . Ьд 
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Адрес на профила на купувача: 
Ьг.т;р : //сотйоз . Ьд/оЬуау1еп1уа/ргог И-па-кириуасп.а 
1.2) ВИД на възложителя и основна дейност/и: 
(попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП) 

[^Министерство или друг държавен орган, • Обществени услуги 
включително техни регионални или ЦОтбрана 
местни подразделения ^Обществен ред и сигурност 

• Национална агенция/служба • Околна среда 
• Регионален или местен орган • Икономическа и финансова дейност 
• Регионална или местна агенция/служба •Здравеопазване 
• Публичноправна организация •Настаняване/жилищно строителство и 
• Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация • С о ц и а л н а закрила 
• Друго (моля, уточнете): • Отдих, култура и религия 

• Образование 
I I Друго (моля, уточнете): 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 

• Производство, пренос и разпределение на • П о щ е н с к и услуги 
природен газ и топлинна енергия 

• Електрическа енергия •Железопътни услуги 
• Търсене, проучване или добив на • Градски железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 
• Търсене, проучване или добив на • Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива 
• Вода • Л е т и щ н и дейности 

В) ЗА П Р Е К Р А Т Я В А Н Е НА П Р О Ц Е Д У Р А ЗА В Ъ З Л А Г А Н Е НА 
О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
П.1) Обект на поръчката 

• Строителство 
Доставки 

ЦУслуги 

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление) 
Доставка на електрическа енергия за сградите на КРДОПБГДСРСБНА, 
находящи се в гр. София и гр. Банкя, чрез "Чез Електро България" 
АД. 
11.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) 
Доставка на електрическа енергия за сградите на КРДОПБГДСРСБНА, 
находящи се в гр. София и гр. Банкя, чрез "Чез Електро България" 
АД. 
И.4) Общ терминологичен речник (СРУ) (както е посочено в оригиналното 
обявление) 

Оси. код Дои. код (когато е приложимо) 
Оси. предмет 09310000 

11.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) 
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от ЗОП 
Открита процедура РУскорена на договаряне с обявление • _ 
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Ограничена процедура •Договаряне без обявление 
Ускорена ограничена процедура • Конкурс за проект - открит 
Състезателен диалог • Конкурс за проект - ограничен 
Договаряне с обявление 

• • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Открита процедура •Договаряне без обявление 
Ограничена процедура • Конкурс за проект - открит 
Договаряне с обявление • К о н к у р с за проект - 01 раничен 

• 
•• 

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Процедурата е открита с решение 
Номер: КИ-П-13-15686 от 15/10/2013 дд/мм/гггг 

Ш.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) 

Ш.З) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) 
• 81МАР 
• Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 
Година и номер на документа в РОП: 

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) 
111.4.1) Номер на обявлението в ОВ: /8 - от 
111.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 01474-2013-
ОООЗ(ппппп-уууу-хххх) 
111.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: 
Ш.4.4) Номер на документа (ГО на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 

(Ако в поле Ш.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в 
РОП) 

111.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение 
Дата: 15/10/2013 дд/мм/гггг 

IV: ПРЕКРАТЯВАМ 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

• обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка 

1У.1) Правно основание 
Чл. 39, ал. 1, т. от ЗОП 
Чл. 39, ал. 2, т. , буква от ЗОП • 
точка: 6 

буква: Г~1а Г~1б • » 

1У.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция 
При откриването на процедурата е допуснато нарушение, което не 

може да бъде отстранено, без това да промени условията, при 
които е обявена. 
Нарушението се изразява в следното: 
В решението за откриване на процедура на договаряне без 
обявление е заложена необходимостта от доставка на електрическа 
енергия за сградите на КРДОПБГДСРСБНА находящи се в гр. София, 
ул. „Врабча" № 1 и в гр. Банкя, кв. „Михайлово", с посочване на 
единствения доставчик електрическа енергия за Западна България 
„Чез Електро България" АД, но без посочване на вида на 
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напрежението на електроенергията в сградите и вида на 
доставката, което било необходимо съгласно становището на 
Агенцията по обществени поръчки за осъществен предварителен 
контрол. 
1.Допълнителната проверка установи, че по отношение на обекти 
присъединени към разпределителна мрежа - на ниво ниско 
напрежение, „Чез Електро България" АД притежава изключителни 
права по смисъла на §1, т.2б от ДР на ЗОП за търговия (доставка) 
на електрическа енергия, съгласно Лицензия № Л -229-15/ 
17.05.2007г. издадена от ДКЕВР за срок от десет години. В тази 
връзка само за сградата на КРДОПБГДСРСБНА находища се в гр. 
София, ул. „Врабча" №1 е приложима процедурата на договаряне без 
обявление с „Чез Електро България" АД на основание чл. 90, ал. 
1, т. 3 от ЗОП. 
2.По отношение, обаче, на обекти присъединени към 
разпределителна мрежа - на ниво средно напрежение, „Чез Електро 
България" АД не притежава изключителни права по смисъла на §1, 
т.26 от ДР на ЗОП за търговия ( доставка) на електрическа 
енергия, тъй като от 2013 година, съгласно промените в закона 
за енергетиката от 17.07.2012г. - пазарът е либерализиран и 
потребителите имат право на доставчик на електроенергия по 
свободно договорени цени за обекти присъединени на ниво средно 
напрежение. В тази връзка за сградите на КРДОПБГДСРСБНА находищи 
се в гр. Банкя, кв. „Михайлово", обявената процедура се явява 
неприложима предвид необходимостта да се приложи и реализира 
друг вид процедура по ЗОП, за избор на доставчик от свободния 
пазар. 
Предвид изложеното, се налага прекратяването на настоящата 
процедура, тъй като нарушението при обявяването не може да бъде 
преодоляно, без това да промени условията. 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на 
съответната процедура) 

1У.З) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за 
които се прекратява процедурата 

1У.4) Най-ниска оферирана цена 

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс 
на възложителя) 

1У.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване Да 5 3 Н е П 
V: ОБЖАЛВАНЕ 
У.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул. Витоша 18 
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Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (1ЖЬ): 

У.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение 
Дата: 17/06/2014 дд/мм/гггг 

Възложител: 
Трите имена: 
/подпис и печат/ 
Евтим Костадинов Костадинов 
Длъжност: 
Председател на КРДОПБГДСРСБНА 
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