
 

 

З А П О В Е Д 

№ 218/09.03.2016 година 

 

На основание чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Да се открие процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от 

Закона за обществените поръчки 

 

за „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 150 ОУ 

ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”: 

 

1. Предмет на поръчката - „ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА 

НУЖДИТЕ НА 150 ОУ ЦАР СИМЕОН І, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН 

„ИСКЪР" с адрес гр. София, ж.к. Дружба 2, ул. Делийска воденица №11, 

за срок от една година 

 

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.90, ал.1, т.3 от 

Закона за обществените поръчки. 

Съгласно чл.39, ал.1, т.2 от Закона за енергетиката, преносът на топлинна енергия е 

дейност, подлежаща на лицензиране, а съгласно чл.43, ал.2, т.3 от същия закон за една 

обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. 

Доставката на топлинна енергия за нуждите на възложителя в сградата с адрес: гр. 

София, ж.к. Дружба 2, ул. Делийска воденица №11, се извършва от „Топлофикация 

София” ЕАД с лицензия №Л-033-05/15.11.2000 година, издадена от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране за срок от 20 години.  

Съгласно чл.93, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, възложителят няма да 

прилага чл.91, ал.2 и чл.92 и 92а от същия закон /не изготвя и не изпраща покана за 

участие в процедурата/, тъй като ще се сключва договор на основание чл.90, ал.1, т.3 от 

закона с предмет доставка на топлинна енергия с „Топлофикация София” ЕАД, 

притежаваща изключителни права, до което дружество ще бъде изпратено уведомление 

за участие в процедурата. 

      



3. Вид на процедурата – договаряне без обявление по реда на Закона за обществените 

поръчки  

 

4. Срок на изпълнение на поръчката – една година 

 

5. Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ж.к Дружба 2, ул. Делийска 

воденица №11, сградата на 150 ОУ Цар Симеон І. 

 

6. Да се изпрати за публикуване в Агенцията за обществени поръчки Решение за 

откриване на процедура на договаряне без обявление /по образиц на Агенцията/  

 

7. Да се изпрати Уведомление за процедурата до „Топлофикация София” ЕАД, ведно с 

копие от решението до Агенцията за обществени поръчки, с което дружеството се 

уведомява, че офертата се подава на адреса на възложителя в 30-дневен срок от 

публикуването на Решението за откриване на процедурата на договаряне без обявление 

в Агенцията. 

 

8. Орган, който отговаря за процедурата по обжалване – Комисия за защита на 

конкуренцията – гр. София, бул. Витоша №18, в срока съгласно чл.120 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

9. Пълната документация по тази процедура да се качи на сайта на 150 ОУ Цар Симеон 

І, който e http://www.150ou.org/ , в Профил на купувача, спазвайки утвърдените правила 

със Заповед №278/12.09.2014 година. 

 

 

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

        

 

  

http://51sou.info/

