АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 1
Възложител: Регионална здравна инспекция - Враца
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 5006
Адрес: 3000 гр. Враца, ул. „Черни Дрин” № 2
Лице за контакт: Теодора Иванова – директор АПФСО
Телефон: 0879 144782
E-mail: rzi@rzi-vratsa.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно
договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обектите на РЗИ –
Враца.
Кратко описание: Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа
енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите
на обектите на РЗИ - Враца и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ – Враца.
Място на извършване: гр. Враца, ул. „Черни Дрин” № 2, гр. Враца, ул. „Демокрация” № 26,
блок „Химик” № 2, ап. 2, гр. Оряхово, ул. „Архитект Цолов” № 98, гр. Бяла Слатина, жк.
„Калоян”, бл. 1, вх. Б.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 40 000,00 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование:
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Участникът трябва да разполага с валиден документ - валиден лиценз за търговия с
електрическа енергия и за координатор на балансираща група, издаден за дейностите по чл. 39,
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (лицензиран като търговец на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 58, ал.1, т.3 от ПТЕЕ във
връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ) или еквивалентен.
За доказване на това изискване участникът представя:
Копие от валиден лиценз за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща
група, издаден за дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката или еквивалентен.
2. Участникът трябва да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като
координатор на стандартна балансираща група.
За доказване на това изискване участникът представя:
Документ, потвържадаващ наличието на регистрация, с посочен кодов номер на вписване.
Икономическо и финансово състояние:
Няма изисквания
Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и да
притежава доказателство за извършените доставки, които съдържат стойността, датата, на която
е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с
нормативните изисквания.
Забележка: Дейности, сходни с тези на поръчката, са: доставка на активна нетна електрическа
енергия в качеството на „търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща
група” - „внос, износ, покупка, продажба и всякаква друга търговия с ел. енергия“. Под
"изпълнени дейности" ще се приемат такива, които са приключили в посочения по-горе период.
За доказване на това изискване участникът представя: Списък на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, последните 3 (три) години, считано
от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен
съгласно образеца на възложителя, придружен с доказателства за извършените доставки.
Забележка: Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили в
горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 (2015) или
еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия на ел. енергия и координатор на
стандартна балансираща група) или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
За доказване на това изискване участникът представя: Копие от валиден сертификат за
управление на качеството ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на
поръчката (търговия на ел. енергия и координатор на стандартна балансираща група) или
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
*Сертификатът по т. 2трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани
по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
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съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
* Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени
в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или
участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в
съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в
състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, с
изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име:

Срок за получаване на офертите:
Дата: 01.02.2018 г.
Час: 16:00 ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 01.03.2017 г.
Час: 16:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 02.02.2018 г.
Час: 15.30 ч.
Място на отваряне на офертите: РЗИ – Враца, ул. „Черни Дрин” № 2, етаж 2, Заседателна зала.

Информация относно средства от Европейския съюз:
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Друга информация (когато е приложимо): [……]
1.
Към обявата, в раздел "профил на купувача" от интернет сайта на възложителя са
предоставени техническа спецификация, указания за подготовка на офертата, образци на
документи и проект на договор.
2.
При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват
представители на участниците.
Дата на настоящата обява
Дата: 25.01.2018 г.

Възложител
Трите имена: д-р Орлин Цветанов Димитров информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
Длъжност: Директор
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