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BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт
Президент на Република България, бул. Дондуков 2, За: началник на отдел, Република
България  1123,  София,  Тел.:  02  9239183,  E-mail:  Gladchenko@president.bg,  Факс:  02
9804484
Място/места за контакт: отдел Стопански
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.president.bg.
Адрес  на  профила  на  купувача:  http://www.president.bg/cat165/816/Otkrita-procedura-
elektroenergia.html.

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:
На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На
горепосочения адрес за контакти.
Адреси  и  лица  за  контакт,  на  които  трябва  да  бъдат  изпратени  офертите  или
заявленията за участие:

Администрация на президента на Република България, бул. Дондуков № 2, За:
Деловодство, Република България 1123, София, Тел.: 02 9239351
Място/места за контакт: Деловодство

Вид на възложителя и основна дейност/и
Министерство  или друг  държавен  орган,  включително техни регионални или местни
подразделения

I.2)

Основна дейност на възложителя
Друг: Президент на Републиката

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група

II.1.1)
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за сградата на Администрацията на президента

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, бул. Дондуков № 2
Код NUTS: BG411

II.1.2)

Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката
Избор  на  доставчик  на  нетна  електрическа  енергия  за  мрежа  ниско  напрежение,
координатор  на  стандартна  балансираща  група,  пълно  администриране  на
информационния поток с ЧЕЗ Разпределение България АД и ЕСО ЕАД, както и поемане
на разходите за небаланси за един обект: „сграда на Администрация на Президента на
Република  България“,  с  адрес:  град  София,  бул.  ”Княз  Александър  Дондуков”  №  2.
Сградата на  Администрацията на президента на Република България е присъединена
като участник на регулирания пазар на електрическа енергия и планира да се регистрира
като участник на пазара по свободно договорени цени, като непряк член на балансираща
група.

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
09310000

Описание:
Електрическа енергия

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции
НЕ

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
Общото прогнозно количество за  доставка на нетна активна електрическа енергия за
срока  на  договора е  540  000 кВтч  Забележка:  Посочената  стойност на  обществената
поръчка  е  прогнозна,  определена  на  база  предходно  потребление  на  възложителя  и
включва  както  цената  на  доставката  на  нетна  активна  електрическа  енергия,  така  и
другите  плащания,  дължими  към изпълнителя.  Крайната  обща стойност  на  договора
може  да  бъде  по-малка  или  по-голяма  от  посочената  и  ще  бъде  определена  според
реалното  потребление на  възложителя за  периода на договора. Прогнозната стойност
само за доставка на нетна активна електрическа енергия е 46 000 лева без ДДС.

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
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РАЗДЕЛ  ІII  ЮРИДИЧЕСКА,  ИКОНОМИЧЕСКА,  ФИНАНСОВА  И  ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

95000 BGN
Опции
НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)
Продължителност в месеци
12

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП възложителят не изисква гаранция за участие в
процедурата. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от прогнозната обща стойност
на договора без включен ДДС, определена въз основа на договорената единична цена на
МВтч и прогнозното количество за срока на договора. Гаранцията за изпълнение може
да  се внесе като  депозит  на  парична сума  (по  банков път)  или  да  се  представи под
формата на банкова гаранция. При избор на гаранция под формата на паричен депозит,
сумите се внасят по следната банкова сметка с титуляр Администрацията на президента:
Банка БНБ-ЦУ, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1909 01.

ІІІ.1.1)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Изпълнителят  ежемесечно  издава  единна  фактура  на  възложителя,  включваща
консумираната  активна  електрическа  енергия  за  определения  месец,  отчетена  по
измервателния  уред  на  съответната  измервателна  точка,  по  определената  в  договора
единична цена за един МВтч, акциз по чл. 20 ал. 2 т.  17 от  ЗАДС и определената с
решения на КЕВР (ДКЕВР) такса (цена) „задължения към обществото", както и всички
мрежови услуги с подробна разбивка съгласно чл. 20 от ПТЕЕ. Възложителят заплаща на
изпълнителя по банков път дължимите суми в срок до 10 работни дни след получаване
на фактурата.

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Когато участникът е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически
лица и бъде определен за изпълнител, не се изисква създаване на юридическо лице, но
преди сключване на договора следва да представи на възложителя заверено копие от
удостоверение  за  данъчна  регистрация  и  регистрация  по  БУЛСТАТ  на  създаденото
обединение.

ІІІ.1.3)

Условия за участиеІІІ.2)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в
професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Представяне на участника-по обр., което
включва: а) Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща

ІІІ.2.1)
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информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР,
участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и
удостоверения за актуално състояние, издадени не повече от 2 месеца преди крайната
дата за подаване на оферти. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени,
като документът се представя и в официален превод (превод, извършен от преводач,
който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на
официални преводи); б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2а, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - по обр.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, при който е налице някое
от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП: 1. е в открито производство по
несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително
когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил
дейността си; 2. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3. е осъден с влязла
в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; в) доказателства за
упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП – валидна
лицензия за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за
енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ или
придружена с решение на КЕВР за допълване на съществуващата лицензия по чл. 39 от
Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на
балансираща група“. 2. При участници обединения се представя оригинален екземпляр
или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и оригинален
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3.
Декларация по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (в зависимост от
правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП) – по обр. 4. Декларация за липса на свързаност с
друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по обр.
Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма.
Минимални изисквания: Няма.

ІІІ.2.2)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или
сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която
учреден или е започнал дейността си – по обр. Ако участникът е обединение, списъкът
се изготвя общо за обединението. Към списъка на услугите следва да бъдат приложени
доказателства за извършените доставки, а именно: а) удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган или б) посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката. 2. Декларация, че участникът има изградена
система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране
на информационния поток с ЕСО и осигуряваща on-line възможност за информиране на
възложителя при поискване – свободен текст. Ако участникът е обединение, документът
се представя за един или повече от участниците в обединението. 3. Декларация, че
участникът има възможност да достави цялото прогнозно количество електрическа
енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение на обекта на
възложителя – свободен текст. В декларацията задължително се посочва и броят на
членовете в балансиращата група към датата на подаване на офертата. Ако участникът е
обединение, документът се представя от един или повече от участниците в
обединението. 4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно
изискванията на стандарт EN:ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на
поръчката, или други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на
качеството. Ако участникът е обединение, документът се представя за един или повече
от участниците в обединението. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки,
както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има реализирани* поне две доставки с
предмет, еднакъв или сходен** с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през
последните 3 години общо, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е
обединение, това изискване се отнася общо за обединението. * За реализирани доставки
се приемат доставки в процес на изпълнение, когато са изтекли 6 (шест) и повече месеца
от началото на изпълнението. ** Под еднакъв или сходен предмет следва да се разбира
доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно
договорени цени. 2. Участникът следва да има изградена система за мониторинг на
измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна
електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния
поток с ЕСО и осигуряваща on-line възможност за информиране на възложителя при
поискване. 3. Участникът следва да има възможност да достави цялото прогнозно
количество електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение
на обекта на възложителя. 4. Участникът следва да има внедрена система за управление
на качеството съгласно изискванията на стандарт EN:ISO 9001:2008 или еквивалентен с
обхват предмета на поръчката, или да има внедрени еквивалентни мерки за управление
на качеството. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в
обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за
технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети
лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на
съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на
поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица
може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица,
независимо от правната връзка на участника с тях.
Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

ІV.2.1)

Административна информацияIV.3)
Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при
състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие
22.02.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи
НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.02.2016 г.  Час: 17:00

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)
Продължителност в дни
90

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 23.02.2016 г.  Час: 14:00
Място
гр. София, бул. Дондуков № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в
процедурата  или  техни  упълномощени  представители,  както  и  представители  на
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за
достъп  до  сградата,  в  която  се  извършва  отварянето.  Присъствието  на  тези  лица  се
допуска  след  удостоверяване  на  тяхната  самоличност  и  представяне  на  съответните
пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и  законното им
право да присъстват.

Tова представлява периодично възлагане на поръчка
Следващо обявление ще бъде публикувано не по-късно от 6 месеца преди изтичане на
договора за възлагане на обществената поръчка, предмет на настоящото обявление.

VI.1)

Tова представлява периодично възлагане на поръчка
Следващо обявление ще бъде публикувано не по-късно от 6 месеца преди изтичане на
договора за възлагане на обществената поръчка, предмет на настоящото обявление.

VI.1)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=709632&new...
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Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ

VI.2)

Допълнителна информация
Прогнозната стойност на обществената поръчка, определена съгласно чл. 15, ал.  3 от
ЗОП, включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно
определените такси, цените за мрежови услуги и дължимия акциз и възлиза на 70 000 лв.
без ДДС, поради което на основание чл. 14, ал. 3 от ЗОП се прилагат предвидените в
закона  опростени  правила.  Настоящото  обявление  е  изпратено  за  публикуване  по
електронен път с електронен подпис и от датата на публикуването му в електронен вид е
предоставен  пълен  достъп  по  електронен  път  до  документацията  за  участие  в
процедурата  в  профила  на  купувача  на  възложителя  на  посочения  интернет  адрес,
поради което на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП срокът за представяне на офертите е
намален от 40 на 28 дни.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия  за защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша № 18,  Република  България 1000,
София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби
Решението  за  откриване  на  процедурата  подлежи  на  обжалване  пред  КЗК  относно
неговата  законосъобразност,  включително  за  наличие  на  дискриминационни
икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението,
документацията  или  всеки  друг  документ,  свързан  с  процедурата,  от  всяко
заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление
25.01.2016 г. 

VI.5)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=709632&new...
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