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BG-с. Ковачево:

Решение за откриване на процедура

 

 

 
І: Възложител

 
ІI: Откриване

 

 
IІI: Правно основание

 
IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика

Решение номер 18160-1 от дата 20.12.2018 г. 

Секторен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: инж. Г.
Дамянов, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com,
Факс: 042 662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html.

I.1)

Основна дейност
Електроенергия

 

I.4)

Откривам процедура
 

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Договаряне без предварителна покана за участие

ІI.1)

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Наименование
Осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване
техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите
съоръжения на язовирен район „Овчарица”

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

mailto:g.damyanov@tpp2.com


 
V: Мотиви

Услуги
Описание на предмета на поръчката
Осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване
техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите
съоръжения на язовирен район „Овчарица”, голяма част от които представляват неразделна
част от „Системата за отвеждане на водите на р. Овчарица” извън целика на рудник
„Трояново-север” – леви и десни притоци за срок от две години.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции поради
факта, че всички хидротехнически съоръжения в обхвата на услугата, са изградени с цел
технологичното осигуряване на комплекса „Марица изток“. Основното им предназначение
е да осигуряват водни количества от р.Тунджа за охлаждане и други технологични нужди
на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, но от друга страна чрез тях се контролира отвеждането на
водите на р.Овчарица и предпазва от наводнение рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД.
Не е целесъобразно обособяването на посочените ХТС на обособени позиции, защото би
оскъпило услугата.
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 2709600 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител заради липса на
конкуренция поради технически причини. Съоръженията на хидротехническия комплекс
„Овчарица” са определени за стопанисване от Предприятие „Язовири и Каскади“ към
„Национална Електрическа Компания“ ЕАД със заповед № П-5/11.01.1991г. на Комитета по
енергетика. Същите са заведени като дълготрайни материални активи на НЕК ЕАД и се
експлоатират от Предприятие „Язовири и Каскади“. В този смисъл, обезпечаване
техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите
съоръжения на язовирен район „Овчарица” може да се извърши от собственика на
съоръженията, като липсва конкуренция на други изпълнители по технически причини.
Съгласно чл.134 от ППЗОП доказателствата за описаните в мотивите обстоятелства са
достъпни чрез електронен безплатен публичен регистър на следните адреси:

V.1)



 
VI: Одобрявам

 
VII: Допълнителна информация

 
VIII: Възложител

http://www.dams.nek.bg/Default.aspx?item=8dbe8076-f379-4efa-98fd-f97adbc78250 и
https://nek.bg/index.php/bg/
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
„Национална Електрическа Компания“ ЕАД, Предприятие „Язовири и Каскади“

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

поканата за участие
документацията

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането
на срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението
за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Дата на изпращане на настоящото решение
20.12.2018 г. 

VII.4)

Трите имена
инж. Живко Димитров Динчев

VIII.1)

Длъжност
Изпълнителен директор

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

