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BG-Мездра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 118 от 23.11.2015 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
МБАЛ-Мездра ЕООД, ул.Янко Сакъзов №33, За: Биляна Петрова, България 3100, 
Мездра, Тел.: 0910 92600, E-mail: mbalmz@abv.bg, Факс: 0910 92600
Място/места за контакт: МБАЛ-Мездра ЕООД
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-mezdra.com.
Адрес на профила на купувача: www.mbal-mezdra.com.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Здравеопазване
 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)Вид на процедурата
Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен 
диалог/на конкурса за проект
ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 
ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА 
ДОГОВОРА
ІV.2)Зелена обществена поръчка
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ІV.2.1)Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за 
действие за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2)Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

V: МОТИВИ

V.1)Мотиви за избора на процедура
На основание чл.90 ал.1 т.3 ЗОП, за възложителя е възникнала необходимост да 
сключи договор за доставка на природен газ от краен снабдител по регулирани 
цени в съответствие с чл.30 ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Крайните 
снабдители на природен газ са лицензирани за дейността юридически лица, 
притежаващи лицензия по чл.39 ал.1 т.10 ЗЕ, издадена от Комисията за енергийно 
и водно регулиране /КЕВР/. Чл.43 от същия закон въвежда териториален принцип 
за действие на лицензиите за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, 
като на основание чл.43 ал.5 във вр.с чл.43 ал.2 т.2а ЗЕ за една обособена 
територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с природен 
газ от крайни снабдители, КЕВР е издала на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ”АД, ЕИК 
130553432, ул.”Филип Кутев”№5, 1407 София, лицензия №Л-440-12 от 30.3.2015г. 
за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на 
територията на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог 
за срок от 25/двадесет и пет/ години и лицензия №Л-440-08 от30.3.2015г. за 
осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на 
общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за срок от 
25/двадесет и пет/ години, с които са предоставени изключителни права за 
доставката му на територията на Община Мездра.Обществетната поръчка не би 
могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ”АД е с 
изключителни права по смисъла на пар.1 т.26 от ДР на ЗОП за осъществянане на 
тази дейност на територията на община Мездра. Горните обстоятелства обуславят 
избора на процедура на договаряне без обявление по чл.90 ал.1 т.3 ЗОП на 
обществена поръчка с предмет: Доставка на природен газ за срок от 1 /една/ година
за нуждите на лечебното заведение.
V.2)Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне
без обявление по реда на ЗОП
На основание чл.93 т.1 ЗОП и предвид на това, че настоящата обществена поръчка 
е с предмет доставка на прирорен газ от дружеството, притежаващо изключителни 
права за тази дейност на територията на община Мездра, възложителят няма да 
изпраща покани до избрани лица и до АОП, и няма да извършва договаряне, а 
направо ще пристъпи към сключване на договор за обществена поръчка с 
единствения възможен изпълнител-„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ”АД, ЕИК 130553432, 
ул.”Филип Кутев”№5, 1407 София, при спазване на чл.42 ЗОП.
V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --



VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София, 
Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.11.2015 г. 
 

Възложител

Трите имена: д-р Илияна Йорданова Михайлова -Тихолова
Длъжност: Управтиел
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