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 Изх. №  АС-01- 44 / 30.01.2019 г. 
         

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
 ЗА УЧАСТИЕ В  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО 

ЧЛ. 20 АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

С ПРЕДМЕТ: 

 

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, 

КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И 

ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” ПРЕЗ 2019 Г. 

 

РАЗДЕЛ   І   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация 
на белодробни болести Цалица Йоанна – ЕООД , гр. Трявна , Държава BG , 
ЕИК 817073726 ,Пощенски адрес гр. Трявна ,ул. Бреза № 49 , Пощенски код 5350 
,  e – mail: pulmo_tryavna@ abv.bg , лице за контакти Иван Илиев , тел. 067762021. 
Вид на Възложителя – Публичноправна организация  
Основна дейност Дейност – Здравеопазване 
  
РАЗДЕЛ   ІІ   ОТКРИВАНЕ : 

Откривам процедура -  за възлагане на обществена поръчка : ОБЯВА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20 АЛ. 3 ОТ ЗОП и във 

връка с ГЛАВА XXVI от ЗОП 

 

РАЗДЕЛ ІІІ ПОРЪЧКА  

Наименование -„ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, 

КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ” през 2019 г. 

 

Обект на поръчката – Доставки  

Описание на поръчката - Обект на настоящата обществена поръчка е 

„доставка на стоки,осъществявани чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 

http://www.belodrobnadetska.com/


от ЗОП.Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна 

електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за 
небаланси за ДСБПЛРББ-Царица Йоанна ЕООД гр. Трявна , находящи се на 
адрес: гр. Трявна , ул. Бреза № 49 -  Общо потребление на обекта  обекта за 12 
месеца е 247.366 МWh . 
 Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 
околната среда  -  НЕ 
Информация относно средства от Европейския съюз  
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран 
средства от европейските фондове и програми - НЕ 
 Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции -  НЕ 
 Прогнозна стойност на поръчката -  
Стойност, без да се включва ДДС: 45616.22,  Валута: BGN 
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури-  Не 
РАЗДЕЛ ІV – МОТИВИ  
Съобразно изготвените от ДСБПЛРББ-Царица Йоанна ЕООД гр. Трявна  

справки направени на базата на действителната обща стойност на сключен 

договор със същия предмет, за предходната финансова година и коригиран с 

предвидените промени в количеството на съответната доставка, прогнозния 

бюджет на Възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата 

поръчка е 45616.22  /четиридесет и пет хиляди шестстотин и шестнадесет лева . и 

22 ст./ без включено ДДС. В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и 

залага само разходите които заплаща за реално изразходваната енергия, без 

разходите за мрежови услуги, които са предмет на друг вид обществена 

поръчка. 

Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 
когато планираната за провеждане поръчка за услуга е по-висока от 30 000 
тридесет хиляди  лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за 
възлагане през настоящата календарна година поръчки за доставка на нетна 
електрическа енергия, съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП не надвишават 
сумата от 70000/ седемдесет хиляди / лв. без ДДС, Възложителят провежда 
предвидената в ЗОП процедура –Обява за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20 ал. 3 от ЗОП, като прилага предвидените  глава двадесет и шест от ЗОП 
правила. 
 
 
ОДОБРЯВАМ : 
УПРАВИТЕЛ:   

Д-р Георги Спасов Илиев/ 
 
 


