
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Енергетика

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
125

Изходящ номер
Р-555

от дата
13-юли-2020

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер
000670659

Пощенски адрес
ж.к. ДЪРВЕНИЦА

Град
гр.София

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
1700

Държава
България

Лице за контакт
Борислав Миланов Крушкин

Телефон
+359 28060433

Електронна поща
asd@mgu.bg

Основен адрес (URL)
www.mgu.bg



Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18345

I.2) Вид на възложителя

Друг тип:
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

I.3) Основна дейност

Образование

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 и битова гореща вода за обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,
намиращи се на територията на гр. София

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.
Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода (БГВ) за обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“, намиращи се на територията на гр. София. Обществената поръчка е за срок от 24 (двадесет и четири)
месеца и се отнася за следните обекти: Сграда ГПФ и сграда МТФ и МЕМФ, Студентски град, ул. „Проф. Боян
Каменов“, Сграда Ректорат, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“, Лабораторен блок, Студентски град,
Хранителен блок (Спортен комплекс), Студентски град, Студентски стол 17, Студентски град, Студентско
общежитие № 1, Студентски град, Студентско общежитие № 22, вх. А, Студентски град, Студентско общежитие №
60, вх. В, Студентски град, Студентско общежитие № 60, вх. Г, Студентски град.

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):
Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като за извършване на доставка на
топлинна енергия и битова гореща вода за нуждите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ следва
да се сключват договори с дружество, притежаващо лицензия за пренос на топлинна енергия на територията на
гр. София. Всички обекти, за които е необходимо да бъде осигурена доставката на топлинна енергия са на
територията на гр. София, за която територия поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически
оператор, на когото по закон са предоставени изключителни права, придобити по силата на закон или
административен акт, а именно „Топлофикация София“ ЕАД. Изложените обстоятелства водят до невъзможност
за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
951700

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
24

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)
Правното основание за възлагане на настоящата обществена поръчка по реда на договаряне без предварително
обявление – чл. 182, ал.1 във вр. с чл. 79, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП е обусловено от обстоятелството, че възлагането
на поръчката на друго лице, различно от „Топлофикация“ ЕАД, би довело до нарушаване на изключителни права,
предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на
който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което съществено се
засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност. Настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка се провежда, за да се задоволи необходимостта на възложителя от сключване на договор
за доставка на топлинна енергия и топла вода. Съгласно чл. 39, ал.1, т.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, преносът
на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал.2, т.3 от същия закон, за една
обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Видно от Регистъра на
издадените лицензии за дейностите в енергетиката, съгласно ЗЕ, публикуван на интернет страницата на КЕВР
(https://portal.dker.bg/registri/litsenzii) лицензията за пренос на топлинна енергия, вписана под № 20 в регистъра,
за територията на град София е издадена на „Топлофикация – София“ ЕАД. Видно от описаната фактическа
обстановка и представените доказателства, „Топлофикация – София“ ЕАД е носител на изключителни права за
пренос на топлинна енергия на територията на гр. София, по силата на административен акт. Дружеството
притежава лицензия №Л-031-02/ 15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия и лицензия №Л-033-05/
15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град София – и двете със срок на действие 20
(двадесет) години.
В територията на действие на издадената от КЕВР лицензия попадат и сградите на възложителя и неговите звена
на територията на гр. София. Предвид гореописаното и поради това, че „Топлофикация София“ ЕАД е
единственото дружество, което притежава изключителни права по смисъла на § 2, т.47 от ДР на ЗОП за пренос на
топлинна енергия за района на гр. София, следва да бъде сключен договор за 2 (две) години с „Топлофикация –
София“ ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: град София , р-н Красно село, ул. "Ястребец"
№ 23 Б.
Съгласно чл. 65, ал.2 от ППЗОП, договорът за обществената поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на
решението за откриване на процедурата.

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 от ППЗОП, няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал.2 и ал. 3 от ППЗОП и показа за
участие няма да се изпраща. На основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП ще се сключи договор със
„Топлофикация – София“ ЕАД, ЕИК 831609046, с предмет: „Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за
обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, намиращи се на територията на гр. София. Договорът
ще бъде сключен съобразно приложимите нормативни актове в областта на водоснабдяването и съответните
Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация – София“ ЕАД на
потребители в гр. София.

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

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 срещу настоящото решение може да подава пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 – дневен
срок от публикуване на решението за откриване на процедурата по договаряне без предварително обявление,
съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Борислав Крушкин

VIII.2) Длъжност:

Главен секретар


