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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108206-2020:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Електрическа енергия
2020/S 046-108206

Обявление за поръчка

Доставки

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

Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно държавно
предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: инж. Димо Димов
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com 
Телефон:  +359 44622742
Факс:  +359 44662528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4019

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:
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4019
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: дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

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

mailto:dgssliven@uidp-sliven.com
https://www.uidp-sliven.com
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4019
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4019
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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 нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор
на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 400.00 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: BG342
Основно място на изпълнение:
Обекти на възложителя съгласно техническата спецификация

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 24 месеца съгласно Техническата
спецификация

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 400.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
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
Прогнозната стойност на поръчката е до 56 400 BGN (петдесет и шест хиляди и четиристотин лева и
нула стотинки) без ДДС, като от тях до 9 400 BGN (девет хиляди четиристотин лева и нула стотинки)
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без включено ДДС са предвидени за „опция за увеличение на единичната цена“ — изменение на
достигнатата цена, поради наличие на промяна в нормативно регламентираните цени на електрическата
енергия с повече от

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:
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:
Няма

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът/те декларира/т липсата на
основанията за отстраняване, посочени в т. 3.1.1 до т. 3.1.9 и т. 3.10 от настоящия раздел, и
съответствието с критериите за подбор, посочени в т. 2 от раздел III от настоящата документация, чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
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. Под „идентичен и сходен
предмет“ следва да се разбира: „доставка на електрическа енергия“. Участникът следва да притежава
сертификат, удостоверяващ съответствието му със стандартна система за управление на качеството по
ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчка.
В непрозрачна опаковка се поставят следните документи:
1. Заявление за участие в откритата процедура представя се в оригинал по приложен към настоящата
документация образец — приложение № 2, с опис на приложените в офертата документи — приложение
№ 3, както следва:
Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо — представят се в
оригинал или заверено копие.
Документи, удостоверяващи правното основание за създаване на обединението — представят се,
когато е приложимо, в оригинал или заверено копие единствено в случаите, при които, участникът или
кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. Документът следва да съдържа информация
за правата и задълженията на участниците в обединението, разпределяне на отговорностите между
членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението за
настоящата обществена поръчка.
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Документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) — представя
се в оригинал от всички участници, посочените от участника за подизпълнители, както и членовете на
обединенията по приложен към настоящата документация образец — приложение № 4.
Техническо предложение, съставляващо документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, в т. ч.:
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на
участника — представя се нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата в случаите, при които участникът или кандидатът не се представлява от лицата,
които имат право на това съгласно извлечението от Търговския регистър.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя — представя се в оригинал по приложен към настоящата документация
образец — приложение № 5.
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд — представя се в оригинал по
приложен към настоящата документация образец — приложение № 6.
Ценово предложение — представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец —
приложение № 7.
В ценовото предложение участникът предлага цена за доставка на 1 kWh нетна активна електрическа
енергия.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (опаковка) с надпис
„Предлагани ценови параметри“.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Ценово предложение — представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец –
приложение № 7.
В ценовото предложение участникът предлага цена за доставка на 1 kWh нетна активна електрическа
енергия.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик (опаковка) с надпис:
При изпълнение на поръчката се спазват клаузите на проекта на договора.

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
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IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/04/2020
Местно време: 16:30

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: 06/04/2020
Местно време: 10:00
Място:
Административната сграда на ТП „ДГС Сливен“ на адрес гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А
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, какато и представители на средствата за масово
осведомяване. Представителите задължително 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:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и
изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, чл. 17 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 4, т.
8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията за изпълнение на поръчката, определена съгласно чл. 111, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, е парична
сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя, по избор на кандидата в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора и се
представя, след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката.
Гаранцията за изпълнение, представена във формата на парична сума, се внася по банков път по сметка
на ТП „ДГС Сливен“: банка: „Райфайзенбанк България“ АД, IBAN BG92 RZBB 91551001315642 BGN,
BIC: RBBBGSF, а банковата гаранция или застраховката за обезпечение на изпълнението — в същите
размери — оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка или застрахователна компания.
Предвидени възможности за изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
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Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
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:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по
чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване
на обявлението за изменение или допълнителна информация.

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/03/2020

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

