ЗАПОВЕД 1/06.06.2018г.
Нареждам да се открие процедуара по пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, вр. чл.
79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП, с предмет:
„Доставка на толинна енергия за нуждите на 144 СУ „Народни бутители” за срок от три
години”.
1/ Предлмет на поръчката: „Доставка на толинна енергия за нуждите на 144 СУ
„Народни бутители” за срок от три години”
2/ Правно и фактическо основание за откриване на процедуарата: Съгласно чл. 182, ал.
1 ЗОП, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП възложителят има право да проведе процедура
по пряко договаряне, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен
изпълнител поради наличие на изключитекни права. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 ЗЕ
преносът на топлинна енергия може да се упражнява само при наличие на лицензия,
издадена от КЕВР, като съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 ЗЕ за една обособена територия в
страната се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. „Топлофикация
София” ЕАД е единственото дружество, притежаващ лицензия за пренос на топлинна
енргия на територията на град София, със срок на лицензията 20 години. Номерът на
лицензията е Л-033-05/15.11.2000г.. Подробна информация за притежаваните от
„Топлофикация София” ЕАД лицензии, техните измения, допълнения и срокове на
действие се съдържа в интернет страницата на КЕВР. Предвид това, че „Топлофикация
София” ЕАД е единственият икономически оператор, който притежава изключителните
права, по смисъла на пар. 2, т. 47 от ДР на ЗОП, да осъществява дейността на пренос на
топлинна енергия на територията на град София, възлагането на поръчката на друг
икономически оператор би довело до нарушаване на притежаваните от „Топлофикация
София” ЕАД, по силата на нормативен и административен акт, изключителни права за
осъществяване на дейността по пренос на топлинна енергия на територията на гр.
София. Предвид изложеното се обуславя и нуждата от провеждане на процедуара по
пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП.
На основание чл. 65, ал. 1 ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3
ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща. Договорът ще бъде сключен в
съответсвие с чл. 65, ал. 2 ППЗОП след влизане в сила на решението за опткриване на
процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 8, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗОП, съобразно актуалните
нормативни актове в областта на топлоснабдяването с „Топлофикация София” ЕАД,
при условията на „Общи условия за продажба за продажба на топлинна енргия за
стопански нужди от „Топлофикация София” ЕАД на потребители в гр. София”. При
подписване на договора изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 65, ал. 2
ППЗОП, като представи документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липса на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.
3/ Вид на процедуарата: Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3,
б. „в” ЗОП ;
4/ Срок за изпълнение на поръчката: 3 години;
5/ Място за изпълнение на поръчката: сградата на 144 СУ „Народни бутители”,
находяща се в гр. София, ул. „Бъднина” 1;

6/ Да се изпрати за публикуване в АОП Решение за откриване на процедурата без
обявление /Образец на АОП/;
7/ Да се изпрати Уведомление за процедуарата до „Топлофикация София” ЕАД, ведно с
копие на решението до АОП, с което дружеството се уведомява, че офертата се подава
на адреса на възложителя в 30-дневен срок от публикуване на решението за откриване
на процедурата по договаряне без обявление в АОП.
8/ Орган, който отговаря за процедурата по обжалване – КЗК;
9/ Пълната документация по тази процедура да се качи на интернет сайта на 144 СУ
„Народни бутители”
Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.

