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ПОКАНА
За сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: ..Снабдяване с
електрическа енергия (ниско напрежение) на сградния фонд (обекти) управлявани от ОДМВР
Хасково",

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
^

ОДМВР Хасково провежда процедура за обществена поръчка за доставка на
електроенергия (ниско напрежение) от краен снабдител за нуждите на ОДМВР Хасково, на
основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, обявена с Решение № 272000-4898/04.04.2018 г. (№ 840806
по АОП). За избора на вида на процедурата има одобрено положително становище по
осъществен от АОП контрол за законосъобразност съгласно чл. 233. ал. 1 във връзка с ал. 2. т.
1,б.„б" от ЗОП.
Определеният срок на договора е 3 (три) години, считано от датата на сключването му.
Мястото на изпълнението на поръчката: обектите на ОДМВР Хасково, в област
Хасково, съгласно приложен списък.
Конкретния обем на обществената поръчка, респективно количеството на доставената
електроенергия, не може да бъде предварително определено, доколкото същата е обусловена
ог реалните потребности на дирекцията (реалната консумация на електроенергия) в рамките
на срока на договора и от действащите към съответния период регулирани цени. Прогнозната
стойност на поръчката за срок от 3 (три) години, за всички обекти на ОДМВР Хасково от
доставчик „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД е 1200000 лева без ДДС, изчислена въз
основа на разхода за този вид доставка през предходните 12 (дванадесет) месеца, умножен по
С оглед на посоченото решение и предвид това, че представляваното от Вас дружество
е носител на изключителни права на основание Лицензия № Л - 141- 11/13.08.2004 г. за
осъществяване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия" за обособена
територия, определена с Приложение №1 към лицензията, в която попада и област Хасково,
издадена от КЕВР, както и във връзка с § 129 от ПЗР къз Закона за изменение и допълнение на
Закона за енергетика (ЗПДЗЕ, обн. ДВ бр.74/2006 г.), който гласи, че лицензните за
извършване на дейност „снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители" на
съответните територии се издават служебно от Комисията на съществуващите обществени
снабдители с електрическа енергия, като до датата на влизане в сила на новоиздадените
лицензни обществените снабдители с електрическа енергия изпълняват функции на крайни
снабдители на съответните територии, на основание чл. 65, ал. 1. вр. чл. 64. ал. 1 от ППЗОП,
във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б.„в" от ЗОП,

ВИ КАНЯ на договаряне и сключване на договор за доставка на електроенергия (ниско
напрежение), в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок, считано от получаване на настоящата
покана. В тази връзка, моля да ни изпратите проект на договор за възлагане на обществена
поръчка на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД с ЕИК 123526430. На основание чл. 65.
ал. 2 от ППЗОП при подписване на договора представляваното от Вас дружество, определено
за изпълнител, трябва да представи документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларации за
липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Документите по чл. 67. ал. 6 от ЗОП са
посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54. ал. 1 от ЗОП и са както следва:
1. За обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
2. За обстоятелства по чл. 54. ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника;
3. За обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".
4. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Декларация образец №1.
Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват дружеството, определено за изпълнител, членовете на управителни и надзорни
органи и други лица, които имат правомощия да управляват контрол при вземането на
решения на тези органи.
Предвид вида на провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка при
посоченото фактическо и правно основание, не е необходимо предоставяне на документи по
смисъла по смисъла на чл. 54. ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.
Приложения: 1. Декларация образец №1;
2. Списък на обектите на ОДМВР Хасково.

