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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334727-2019:TEXT:BG:HTML

България-Бургас: Електрическа енергия
2019/S 136-334727

Обявление за поръчка

Доставки

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

Териториално педоление „Държавно ловно стопанство Ропотамо“
2016176540222
ж.к. „Изгрев“, адм. сграда № 170, п.к. 9
Бургас
8008
България
Лице за контакт: Мария Томова — юрисконсулт
Телефон:  +359 56521006
Електронна поща: dlsropotamo@uidp-sliven.com 
Факс:  +359 56521006
код NUTS: BG341
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.uidp-sliven
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3284

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/3284
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: лов, развъждане на дивеч и свързаните с тях услуги

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

II.1.1) Наименование:
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор
на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца

II.1.2) Основен CPV код

mailto:dlsropotamo@uidp-sliven.com
www.uidp-sliven
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3284
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3284
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09310000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и
избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца за нуждите на обектите,
стопанисвани от ТП „ДЛС Ропотамо“

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 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:
Обектите, стопанисвани от ТП „ДЛС Ропотамо“

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор
на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
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

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

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
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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:
Участникът следва да има валиден лиценз за „търговия с електрическа енергия“, включващ дейността
„координатор на балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката и
други относими нормативни актове;
Документ, потвърждаващ, че участникът е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа
енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците и не изисква документи и информация за икономическото и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
До участие се допускат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни
обединения, които са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката,
за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата;
Доказване:
За доказване на техническите изисквания по отношение на изпълнените доставки участникът попълва
поле 1б) раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и представя списък на доставките, идентични или
сходни с предмета на поръчката.
Забележка: На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи
доказателства за извършените доставки с посочване на стойностите, датите и получателите или чрез
посочване на публични регистри, в които е публикувана информация за доставките, или чрез други
документи, които пряко доказват извършването на доставките.
Под „сходен или идентичен предмет“ следва да се разбира „доставка на електрическа енергия“.
Участникът следва да притежава сертификат, удостоверяващ съответствието му със стандарт на система
за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на
поръчка.
Доказване:
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи и публичния регистър, в които се съдържа
информация за наличието на тези сертификати, в част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
Забележка: При подписване на договора се представят: заверено копие от сертификат за внедрена
система ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчка.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Съобразно клаузите на договора

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

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание
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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: 22/08/2019
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: 23/08/2019
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала на ДЛС „Ропотамо“, намираща се в административната сграда — гр. Бургас, ж.к.
„Изгрев“, адм. сграда № 170
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Действията на комисията по отваряне на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт.

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

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Предвидени възможности за изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП са следните:
В случай на необходимост в рамките на срока на действие на договора възложителят може да включи
нови обекти, за които ще заплаща консумираната електроенергия по договорената с изпълнителя цена.
При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна
стойност не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не
повече от 6 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
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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
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съобразно разпоредбите на ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2019
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