
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000689232

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ж.к. ГНИЛЯНЕ

Пощенски код:
1282

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

ROSICA LOZANOVA BAYCHINSKA

Електронна поща:
rosib888@abv.bg

Телефон:
+359 029917267

Факс:
+359 024185638

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.zop.dpbivanrilski.com/announcement-for-offer/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28896

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/99399

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/99399

горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.

II.1.2) Основен CPV код

09000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”
В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор
на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО
и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .
 За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява
нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с
изискуемите за това документи.
Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на
настоящата процедура доставчик цена.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

II.2.4) Описание на обществената поръчка



1. Обект на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА
БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", с код 09310000, съгласно общия терминологичен речник CPV.
2. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДЪРЖАВНА
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" чрез включване в балансираща група”
В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор
на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО
и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" .
За срока на действие на договора, Възложителят ще разполага с правото да изтегля партиди и да присъединява
нови, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с
изискуемите за това документи.
Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по предложената от избраният в хода на
настоящата процедура доставчик цена.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) 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: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и който не отговаря
на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания за икномическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални способности

1. Лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката (ЗЕ). 2. Решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с
дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 3. Участникът следва да е
регистриран от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /ЕСО/, към крайната дата за подаване на
предложението, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските
участници, със статус активен. 4. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата). Участникът
представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки под формата
на удостоверения, референции и др. документи доказващи извършените доставки.
Минимални изисквания – участникът следва да е изпълнил минимум пет доставки с предмет идентичен с
предмета на поръчката за последните три години.



III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

1. Лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за
енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката (ЗЕ).
Доказателства: Валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5
от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона
за енергетиката (ЗЕ).
2. Решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на
балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ Доказателства: Решение на КЕВР за допълване на лицензията с
правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
3. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /ЕСО/, към крайната дата за
подаване на предложението, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на
търговските участници, със статус активен. Доказателства: Доказателство за регистрация в „Регистър на
координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или декларация за
осигуряване на наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
28-декември-2020

Час
16:00

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
29-декември-2020

Час
10:30

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

16-декември-2020

Възложител



Име и фамилия:

Д-р Цветеслава Гълъбова

Длъжност:

Директор


