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Относно: Определяне на изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществеtltt

поръчка чрез открита процедура с предмет: ,,{оставка IIа строителни и изолационнлl матерIIалII
за рехабилитация на котлоагрегат Л! 1 на ,rБрикел" EAfl по три обособени позицпп" - реф. }l',r

l2002l20l7 t., в частта за Обособена позиция No 1 - "!оставка на перлитни материали" и Обособеrrlr
позиция Nч 3 - ",Щоставка TJa огнеупорни материа,rи"

fIроцедурата е открита с Решение N 506/16.06.20l7 г. на Изпълнителния директор
Уника,rен номер Еа поръчката в РОП: 00758-2017-0010
Решението е публикувано в АОП на 19.06.2016 г.

Обявлението е публикувано в Официа,rен вестник на ЕС по номер 2017lS 116 - 2ЗЗ8641 20.06.2017l',
Вид на процедlрата - открита процедура на основание чл. i 32 във вр. с чл. l 8, ал. 1 т. 1 от ЗОП от
зоп
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: httрlцццц.Ьцkql!g.с9ц/rglдЬоtt!-

kоtlоаgге gat- 1 -па-Ьгikе l-еаd-рQ:]Еi:qЬрýQЬýцi:рQZЦZii-геf'- 1 2002

На основание чл. 106, ал.6 от ЗОП във връзка с чл. 103, ал.3 от ЗОП, утвърденлtя Доклад
и протоколи М 01/12002/2017 г., Ne 02ll2002l20l1 г., J\! 03/12002/2011 r., NЪ 04/12002/20l7 г. o,r,

работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчк1l:

I. Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Определям за Изпълнител на договор по обществена поръчка с предмет: ,,{ocTaBItrr IIа

строителни и изолационни материали за рехабилитация нд котлоагрегат J\Ъ 1 на ,,БpllKeLt"
EAff по три обособени позиции" - реф. j\Ъ l2002/20l1r., в частта за Обособена позицлtя Nl 1 -
",Щоставка на перлитни материали":

,,Рефран" ЕОО!, гр. София - при цена за
ддс

изпълнение на поръчката - 106 500,00 лв. без

Мотиви за неприлагане на чл.110, ал.2,т,1 от ЗОП :

о !оставката на перлитни материаJIи е изклIочително важна за ограничаване на завишенатll
обпlа аварийност по рехабилитирания котлоагрегат, водеща до риск от занижаване llil
безопасностга при работа и на КП.Щ на централата. Влошаващото се техническо състояние lra

котела води до опасност от спирането му и до преустановяване на работа. Без спешttо
довършване на рехабилитацията на КА 1 и въвеждането му в експлоатация, дружеството
няма да е в състояние да поддържа в годност за работа, изискващите се поне 4 енергийtIrl
котела, съгласно Комплексно разрешително на ,,Брикел" ЕА.Щ. Ако преди началото на
отоплителния сезон не се въведе в експлоатация рехабилитиран котел, дружеството Mo)I(e;Ilil

бъде сериозно затруднено да изпълнява задълженията си по чл.105 от ЗЕ към оператора lla
електропреносната мрежа за осигуряване на студен резерв, както и задълженията cl] I(ъ\l

обществото по чл. 69 и чл.84, ал.4 от ЗЕ за сигурност на топлоснабдяването и tIir

енергоснабдяването и за наде}кдност на произвежданата електрLlческа енергия с оглел
гарантиране на сигурността на електроенергийната система.

. Предлаганата от участника цена 106 500100 лв. е по-ниска от прогнозната cтol-]ll()c l

107 500,00 лв. заложена от Възлоя<ителя.



2. Прекратявам Обособена позиция - J\Ъ З ",Щоставка на огнеупорни NIатериали"по
облвена открита процедура с предмет: ,,!оставка на строителни lr изолацлlонни MaTepIIilлrl
за рехабилитация на котлоагрегат J\! 1 на ,rБрикел" ЕА! по три обособеrrrr позlIцlIlI" -
реф.ЛЪ l2002/20l7r.

Правно основание: чл.110, ал.2,т. 1 от ЗОП.

Фактическо основание: Подадена е само една оферта. Възлоя<ителят счита, tle

трябва да се създаде възможност за реална конкуренция, с цел сключване на финаItсово
изгоден договор, което при продължаване на процедурата не би се постигнало предвиjl

факта, че предложената от участника цена 196 962r00 лв,, надхвърля прогнозната cTol"lIlocT

184 000,00 лв. заложена от Възложителя.При условие, че в процедурата е подадена cai\lo

една оферта, която отговаря на предварително обявените условия на възложителя, са HaJIl]lte
материално правните предпоставки на чл,110, ал.2, т., от ЗОП, която дава възможност lIa
възложителя да прекрати процедурата. Изложените мотиви напълно отговарят на целите }la

Закона за обществени поръчки, регламентирани в чл.1, както и на принципите предвидеIJи в

чл.2 от ЗоfI.

II. Съгласно чл.197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи на облка-цваttе в

10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцияl,а СофlIя-

III. Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по редzr I]

начиIlите указани в чл. 43 от ЗОП.

]V.На основаниечл,24, ал. l, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публиttувано в

профила на купувача в деня на издаването му.
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