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Р Е Ш Е Н И Е

№ ....../ £ . . , / Ж ...04.2019г.
за прекратяване на обществена поръчка

На основание чл. 110, ал. 1, т. У, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на документацията за провеждане на открита процедура 
по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия 
за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор 
на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година”, открита с Решение № 
5/1.04.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2019-0005,

РЕШИХ:

I. ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, 
собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна 
балансираща група за срок от една година”, на основание на чл. 110, ал. 1, т. 9 поради 
необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили 
кръга на заинтересованите лица.

Мотиви:
Процедурата с горепосочения предмет е публикувана в Регистъра на обществените поръчки 

към Агенцията за обществени поръчки и в Официалния вестник към Европейския съюз на 
04.04.2019г. Обществената поръчка се провежда по реда на чл. 132 от ЗОП - открита процедура. В 
законоустановения срок от десет дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка е 
отправено предложение за промяна в условията на горепосочената обществена поръчка от 
заинтересовано лице с вх. № 01-24-1-3/10.04.2019 г., а именно: „Да бъде променена методиката за 
оценка на офертите“. По повод изложеното и взимайки предвид доводите на заинтересованото 
лице в така постъпилото предложение за промяна, Възложителят преразгледа Методиката за 
определяне на комплексната оценка на участниците в процедура с предмет: „Доставка на активна 
електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година”. 
След извършване на посочените действия се установи, че предложението за промяна на 
заинтересованото лице е целесъобразно. Посоченият в Методиката за определяне на комплексната 
оценка на участниците показател „Брой на членовете в балансиращата група”, изразяващ 
икономическата стабилност на баласиращата група следва да отпадне, взимайки предвид следното:
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1. Небалансите се поемат от координатора на балансиращата група и същите се включват в 
предлаганата цена.;

2. При така заложените тежести и показатели в горепосочената Методика, участник, 
притежаващ много на брой членове в балансиращата си група, но предложил по-висока цена за 
доставка на електрическа енергия, има възможност да получи по-голяма комплексна оценка при 
оценяване на офертите, с оглед на което Възложителят ще получи неоправдано висока цена за 
доставка на електрическа енергия, а това ще доведе до неефективно разходване на средствата, 
свързани с извършването на дейности в сектор транспорт.

Предвид изложеното се налагат съществени промени в условията на обявената поръчка, 
които биха променили кръга на заинтересованите лица, с оглед на което и на основание чл. 110, ал. 
1, т. 9 от ЗОП, в качеството ми на възложител, ПРЕКРАТЯВАМ обществена поръчка с предмет 
„Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на 
“БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок 
от една година”.

II. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, в деня на издаване на 
настоящото решение, да се публикува в самостоятелния раздел на настоящата обществена 
поръчка в Профила на купувача на дружеството -  http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po- 
zop/dostavka-na-aktivna-elektricheska-energiia-za-tiagovi-nujdi-za-elektricheskiia-tps-sobstvenost-na- 
bdj-cargo-2019.html, с цел да се уведомят заинтересованите лица.

Ш . Съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“д“ от Закона за обществените поръчки настоящото 
решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок от 
неговото получаване.

IV. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП в седемдневен срок от влизане в сила на 
решението, да бъде изпратено за публикуване в регистъра на обществените поръчки, поддържан от 
Агенцията по обществени поръчки, обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да 
бъде отразено прекратяването на процедурата.

Информацията е заличена на 
основание чл.2 от Закона за 
защита на личните данни
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