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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529775-2018:TEXT:BG:HTML

България-Кости: Електрическа енергия
2018/S 232-529775

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“ към „Югоизточно държавно предприятие“
ДП — гр. Сливен
2016176540310
Общ. Царево, обл. Бургас
с. Кости
8283
България
Лице за контакт: юрист Мария Велчева
Телефон:  +359 886843613
Електронна поща: dgskosti@uidp-sliven.com 
Факс:  +000 00000000
код NUTS: BG341
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2623

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2623
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност: управление, стопанисване и опазване на горски територии

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за срок от 36
месеца

mailto:dgskosti@uidp-sliven.com
http://www.uidp-sliven.com/procedures
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2623
http://www.uidp-sliven.com/procedures/2623
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II.1.2) Основен CPV код
09310000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на нетна електрическа енергия за срок от 36 месеца от координатор на балансираща група
за нуждите на ТП „ДГС Кости“ с ориентировъчно годишно потребление — 14 485 кВт/ч. Обектите на
доставка са административната сграда на ТП „ДГС Кости“ и сградата „Бивш работнически стол“ на ТП
„ДГС Кости“.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 500.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09310000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:
Територията на ТП „ДГС Кости“.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от координатор на
балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Кости“ с ориентировъчно годишно потребление — 14 485 кВт/
ч. Обектите на доставка са административната сграда на ТП „ДГС Кости“ и сградата „Бивш работнически
стол“ на ТП „ДГС Кости“. Посочените количества са прогнозни и не обвързват възложителя да го
изразходва или да се лимитира с тях. Ориентировъчните количества служат за целите на участниците
при подготовката на офертата. Реалните количества консумирана електрическа енергия се отчитат в
измервателните точки по административни адреси, посочени от възложителя.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията
на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 500.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози



ОВ/S S232
01/12/2018
529775-2018-BG

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 3 / 6

01/12/2018 S232
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

3 / 6

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Комплексната оценка се състои от сбора на следните критерии — показатели „Цена на реално
консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса „задължения към обществото“, акциз и ДДС“ (Ц1),
тежест — 95 точки и „Цена на реално консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „задължения
към обществото“, акциз и ДДС“ (Ц1), тежест — 5 точки

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Всеки участник трябва да притежава валиден лиценз за дейността „търговия с електрическа енергия“,
включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие със Закона
за енергетиката и други относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени
от Комисия за енергийно и водно регулиране, или еквивалентен документ за чуждестранни участници,
удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава
— членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство.
Доказване:
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 1). В
случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър, към декларираните данни
участникът следва да приложи копие на валиден лиценз/и за дейността „търговия с електрическа
енергия“, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“, или еквивалентен
документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно
националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Няма.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Няма.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Няма.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Няма.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 3 % от стойността на
договора. По отношение гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранциите
във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на ТП „ДГС Кости“: „Централна
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кооперативна банка“ АД, клон Черно море, IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF, а
банковата гаранция — оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден
от българска или чуждестранна банка, следва да е със срок на валидност с 45 (четиридесет и пет) дни
по-дълъг от срока на договора. Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се
представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията
и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за
възлагане на поръчката.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/01/2019
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/01/2019
Местно време: 10:00
Място:
В заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Кости“ — село Кости
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане



ОВ/S S232
01/12/2018
529775-2018-BG

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 5 / 6

01/12/2018 S232
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

5 / 6

VI.3) Допълнителна информация:
Основания за задължително отстраняване:
Всеки един от участниците следва да отговаря на следните условия:
1.1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
1.1.1. за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253
—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;
1.1.2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
1.1.3. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината
по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
1.1.4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.1.5. да не е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.1.6. да не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение
на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301
—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
1.1.7. да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете
на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземането на решения от тези органи.
Точка 1.1.3 не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на 100
от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по
чл. 179 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/11/2018

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

