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ОПраект на решение 
~Решение за пубтж ване 

~А) за откриванс на процедура 
ОБ) за промяна 

РЕШЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.Ьg, е-гор@аор.Ьg 
интернет адрес: http:llwww.aop.Ьg 

0В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

Обектът на обществената поръчка е по: 

~чл. 3, ал. 1 от :юп 
Очл. 3, ал. 2 01 ')011 

ОСъгласен cl,;\1 !\011 да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 
допълнип:m1а ннформация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, 
до Официаж:н вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата 

Електронен 1 ю_: tател 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на в,, ~;южителя: О 1029 
Поделение: 

Изходящ 1101\Н:р: 226 от дата 27/03/2014 
Коментар на в·,,:Jnожителя: 

PAЗДEJil: ВЪ3ЛОЖИТЕЛ 

181по чл. 7. т. 1-'~ 01 ·юп (класически) 
D 7 ( зоп < ) по чл. , т.) 1/J/11 ) от секторен 

1.1) Наимсновашн.• и адрес 
Официално ''а'"''е11ование 
BЪPXOBEll !\/\С:/\ ilИOHEH съд НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Адрес 

БУЛ. "ВИ'/'01111\" ND 2 

Град Пощенски код 

СОФИЯ 1000 
·---· 

За контакти Телефон 

БУЛ." ВИ'/'0111/\" -~") 02 9219787 
Лице за контакт 

МАРГАРИТ/\ ! i И 1\Ш!ОВА 

Електронна ПOIIta Факс 

margi@vks. t)ч 02 9880559 
Интернет алрсс/н (когато е приложимо) 

Адрес нa __ BЪ'!J/0/1..:1/ICJI~--

~Държава 
БЪЛГАРИЯ 
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.---------------------------------------------------------------------------------. 

Адрес на nрофила на куnувача: 

www.vks.bg 

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
(nоnълва се от възложители ло чл. 7, т.l-4 от ЗОП) 

jg!Министерство или друг държавен орган, 0Обществени услуги 
включително техни регионални или О Отбрана 
местни лодразделения 0Обществен ред и сигурност 

ОНационална агенция/служба ООколна среда 
ОРегионален или местен орган О Икономическа и финансова дейност 
ОРегионална или местна агенция/служба ОЗдравеоnазване 
0Публичнолравна организация ОНастаияване/жилищно строителство и 
О Евролейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация 0Социална закрила 

0Друго (моля, уточнете): ООтдих, култура и религия 
О Образование 
\81Друго (моля, уточнете): съдебна власт 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(nоnълва се от възJiожител ло чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 
0Производство. 11ренос и разпределение на ОПащенеки услуги 

лрироден газ и топлинна енергия 

0Електрическа енергия 
0Търсене, nроучване или добив на nрироден 

газ или нефт 

0Търсене, nроучване или добив на въглища 
или други твърди горива 

ОВода 

0Железолътни услуги 
ОГрадеки железоnътни, трамвайни, 

тролейбусни или автобусни услуги 

О Пристанищни дейности 

ОЛетищни дейности 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

П:ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 

jglnpoцeдypa за вылагане на обществена nоръчка 
Оконкурс за проект 
Олроцедура за създаване на система за nредварителен nодбор 

11.1) Вид на процедурата 

Поnълва се от выложител no чл. 7, т.l-4 от ЗОП 
Открита процедура ОУ скорена на договаряне с обявление О 
Ограничена nроцедура Одагаваряне без обявление 181 
Ускорена ограничена nроцедура О Конкурс за проект- открит О 
Състезателен диалог О Конкурс за проект- ограничен О 
Договаряне с обявление О 

Попълва се от вы;юж1пел no чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП 
Открита процедура Одагаваряне без обявление О 
Ограничена npoцcJlypa О Конкурс за проект- открит О 
Договаряне с обявление ОКонкурс за nроект- ограничен О 

111: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
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Поnълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от ЗОП 
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП О Чл. 84, т._, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП 
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП О Чл. 90, ал. 1, т._ от ЗОП 
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП О Чл. 94, ал. 2 от ЗОП 
Чл. 84, т. отЗОП ОЧл. 1 19в, ал. 3, т. отЗОП 

Поnълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Чл. 1 ОЗ, ал. 1 от ЗОП 
Чл. 103, ал. 2, т. --- отЗОП 

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП 

точка: 3 

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА ТА 

ОСтроителетво 
181Доставки 
О Услуги 

О Чл. 105, ал. 1 от ЗОП 
ОЧл. 105,ал. l,въввръзкасчл. IОЗ,ал.l от 
зоп 

ОЧл. 1 19в, ал. 3, т. отЗОП 

IV.l) Описание на предмета на поръчката /на потребностите при състезателен диалог 1 
на конкурса за про ект 

Доставка HJ топлинна енергия за нуждите на органите на съдебната 

власт в сградата на Съдебната палата, гр.София 

(Когато основният предмет на nоръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 

трябва да бъдат описани в това поле) 

IV.2) Зелена обществена поръчка 

о 
181 
о 
о 

о 
о 

о 

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за Да О Не 181 
действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: 

IV.2.1.1) Продуктова група 
ОКопирна и графична хартия О Климатици 
0Офис IT оборудване О Почистващи продукти и услуги 
0Офис осветление О Конвенционални транспортни средства и 

услуги, свързани с тях 

0Улично осветление ОЕлектрически превозни средства и системи 
за зареждане 

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: 
Техническата спенификация (брой) 

Критериите за понбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой) 

Показателите "Ja оценка на офертите (брой) 

Изискванията 11ри изпълнение на договора (клаузи в проекто- (брой) 

договора) 

IV.2.2) Пор·ь·•ката е "зелена" извън обхвата на Националния план за Да О Не 181 
действие (Мош1, 11осочете екокритериите в полето за друга информация) 

V:МОТИВИ 

V.l) Мотиви за избора на процедура 
Съгласно разгrоредбите на чл. 3 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 

енергс·гика•га, производството и преноса на топлинна енергия са 

дейiJОС'I'И, по,L\JJежащи на лицензиране. з аедна обособена позиция се 

издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия- чл.43, 

ал. 2, т. З ЗЕ. По силата на лицензия за пренос на топлинна енергия N!Л 
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-033-05/15.1Г.-2000г., издадена от Държавна комисия за енергийно и 
водно регулиране, "Тоnлофикация - София"ЕАД е носител на 

изключителни права за nренос на тоnлинна енергия на територията на 

гр.София за срок от 20 години,nо смисъла на nap.l,т.26 от ДР на 
ЗОП. В териториалния обхват на лицензията поnада сградата на 

Съдебната nалата- гр.София, бул."Витоша"N!2. 

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 

процедура) 

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) 

На основание чл.93,т.l ЗОП, покана за участие no смисъла на 
чл.91,ал.2 ЗОП няма да се изпраща, като договор ще бъде сключен с 

дружеството, притежаващо изключителни права за nренос на на 

топлинна енергия на територията на гр.София - "Тоnлофикация -
София"ЕАД, с ЕИК 000695395, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул." Ястребец "N!2 ЗБ, за срок от две години, считано от 

дата•!'а ни сключване на договора. 

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка 
или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 

открита с решение N! ______ от дата _______ дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки nод уникален ~ 

- - (nnnnn-yyyy-xxxx) 
Допълнителната/rювторната услуга или строителство е (когато е приложимо): 

без ДДС с МС Стойност на 
ДДС(в%) 

на обща стойност Валута: 

Vl: ОДОБРЯВАМ 

Ообявлениетu и документацията за участие 
Ообяuлението и описателния документ 
Олоканата за обществена поръчка 
Олоканата за обществена поръчка и документацията 
Ообяuж:нието и конкурсната програма 
Ообявлснисто 

VII: UБЖАЛВАНF: 

о 

VII.l) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Офиц11ално наименование 

комисия :1А ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

Адрес 

БУЛ." !JИТОША "N• 1 8 
Град Пощенски код 
Софин 1000 

-----

Телефон 

02 9807315 
Електронна поща Факс 

cpcacimi n@ со с . l1g 

Интер11СТ адрес (lЖI ,): 
http://www.cpc.bg 

о 

1 Държава 
България 
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ок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 

Договорът ще бъде сключен за срок от две години. Наличието на 

лицензията може да се провери от всяко заинетересовано лице в 

публичния Регистър на издадените лицензи , публикуван на интернет 

адреса на ДКЕВР. 

IX: ДАТА на изп ащане на настоящото ешение 

Дата: 27/03/20] 4 _>tЛIMIV 

Възложител: 

Трите имена: 

/nодnнс и nечат/ 
КРАСИМИР КРАСИМИРО~АХОН 

Дm. ·,f'fiOCT: v 
ЗAt'll:.:CTHИK НА IIРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС, УПЪЛНОМОЩЕН СЪС зАПОВЕДN! 

212/19.02.20l!JГ. 

УНП. b7dd053d-ПOb-4076-t~4(1.1-0c ч).1((7t-ct)9 
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