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Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)

Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ"
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

2016176540153
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр.Котел
Пощенски адрес:

ул. ПРОФЕСОР П.ПАВЛОВ №.57
Пощенски код:

8970
код NUTS

Сливен
Лице за контакт

Ванина Събева Иванова
Електронна поща:

vkrasteva.dgskotel@abv.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://dgskotel.uidp-sliven.com/procedures
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/20995
I.3)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/88524
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/88524
I.4)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
I.5)

Основна дейност
Друга дейност

дейности по 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 БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”
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 12 МЕСЕЦА”
II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС

9600

Валута

BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

Сливен
Основно място на изпълнение

- Административна сграда на ТП "ДГС Котел" гр. Котел ул. „проф Павлов“ № 57
- Ловен дом с.Жеравна.
Подробно изброение в 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 12 месеца за нуждите на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Котел”.Прогнозното количество електроенергия, на база потреблението за 2019 г. е
35 550 kWh нетна активна електрическа енергия за 12 м. Прогнозна стойност за целия период на поръчката /12
месеца/ -9 600 лв. без ДДС. Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество електрическа
енергия в зависимост от възникналата необходимост в положителна или отрицателна насока, като Изпълнителят
се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на
договора.
При предлагане на цена за изпълнение на обществената поръчка участникът следва да предложи цена за 1 (един)
kWh нетна активна електрическа енергия, средна за всички тарифни зони и нива на напрежение, в български лева
(BGN) и с точност до третия знак след десетичната запетая. Участник, представил оферта с цена, различна за
отделните тарифни зони и нива на напрежение, във валута, различна от BGN, или закръглена до четвърти или
следващ знак след десетичната запетая, се отстранява от участие. Предложената цена за 1 (един) kWh нетна
активна електрическа енергия следва да е не по-висока от 0,130 лева без ДДС, като участник, предложил цена, повисока от пределната, се отстранява от участие.
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

9600
Валута

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

не

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 притежава валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността
„координатор на балансираща група“, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране.
Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД на търговски участници,
регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи, като координатор с посочен
идентификационен номер/EIC код и със статус А (активен).
При подаване на офертата участникът отразява обстоятелствата, доказващи годност за упражняване на
професионална дейност, в част IV „Критерии за подбор”, раздел „А” т.1 на Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност, участникът следва при
сключване на договора да представи следният документ: Заверено копие от лицензия издадена от КЕВР за
търговия с електрическа енергия, включващо и дейността координатор на балансираща група или негов
еквивалент съгласно законодателството на държавата в която участникът е установен.
При подписване на договора се представят: Заверено копие от Сертификат за внедрена система ISO 9001:2015
или еквивалентен сертификат;
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
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Участникът следва да е извършил минимум една доставка, която да е идентична или сходна с предмета на
обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. При
подаване на офертата участникът отразява доставката/и, доказващи разполагането с технически и професионални
способности, в част IV „Критерии за подбор”, раздел „В”„Технически и професионални способности“ на Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура

Открита процедура
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.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата

01-февруари-2021
Час

23:59
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 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

3
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата

03-февруари-2021
Час

10:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка

не
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Държава

България
Град

София
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Пощенски код

1000

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg
Телефон

+359 29884070
Факс

+359 29807315
Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg
VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление

30-декември-2020

