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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: ПО-01-324 от 13.06.2018 г. 

  

Възложител: Областна администрация на област Габрово 

Поделение: --- 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 1045 

Адрес: гр. Габрово 5300, пл. „Възраждане” № 5 

Лице за контакт: Биляна Големанова 

Телефон: 066 810 663 

E-mail: biliana@gb.government.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] 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:  
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна 

балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и 

поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово. 

  

Кратко описание:  

Обект на поръчката е доставка на стоки, осъществявани чрез покупка по смисъла на чл. 

3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Прогнозно количество за всички обекти за целия период на договора 

е 430 (четиристотин и тридесет) МВтч. Прогнозното количество електрическа енергия, 

което ще се доставя за срока на договора, е определено въз основа на изложено в 

техническата спецификация потребление от обектите на Възложителя в кВтч за 12 

месечен период по ИТН. Цената за доставка трябва да включва единна цена за доставка 

на нетна активна електрическа енергия (предлагана цена за един МВтч), без в 

балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг. 

Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. 

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата 

на потвърждение на първия график за доставка. 

 



2 

 

Място на извършване:  
Поръчката е с място на изпълнение на територията на област с административен център 

Габрово, съгласно посочен в техническа спецификация списък с обекти – държавна 

собственост, които се управляват от  областен управител на област Габрово. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката: 

 47 700 лева без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

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: ДА 
Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото са налице 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1,  т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно:  

 „1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

 5. е установено, че: 

 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 ……………………………………………………………………………. 

 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.“ 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: ДА 

Участникът следва да има валидни лицензии, издадени от КЕВР за „Търговия с 

електрическа енергия" съгласно Закона за енергетиката и за „Координатор на стандартна 

балансираща група в Република България".  

 

Икономическо и финансово състояние: НЕ 

  

Технически и професионални способности: НЕ 
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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: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 20.06.2018 г.                 Час: 17:00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 31.08.2018 г.                Час: 17:00 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 21.06.2018 г.                 Час: 10:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите:  
сградата на Областна администрация – Габрово,  

адм. адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, заседателна зала, ет. I-ви. 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

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  

Участниците представят оферта, която включва: 

1. Представяне на участника /образец № 1/; 2. Техническо предложение /образец № 2/; 3. 

Ценово предложение /образец № 3/; 4. Декларации: 4.1. за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП /образец № 4/; 4.2. за съгласие с клаузите на 

проектодоговора /образец № 5/; 4.3. за срок на валидност на офертата /образец № 6/ и 

4.4. за икономически и финансови отношения /образец № 7/; 5. Документ за 

упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на 

участника;  6. Доказателства за упражняване на професионална дейност: 6.1.Валидна 
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лицензия, издадена от КЕВР, за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 

1, т. 5 от Закона за енергетиката – заверено копие; 6.2. Валидна лицензия за 

„Координатор на балансираща група“ или Решение на КЕВР за допълване на 

съществуващата лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, 

свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ – заверено копие. 

Офертата и приложенията към нея се изготвят/прилагат на български език, по 

утвърдените от възложителя и приложени към обявата задължителни образци, 

подписани от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие 

в тази поръчка представител на участника. 

Оферираната цена се посочва в български лева, с точност до два знака след десетичната 

запетая. 

Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с 

оригинала”, подпис и печат. 

Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност - факс и електронен адрес. Участникът задължително посочва и 

обществената поръчка, за участие в която подава оферта. 

Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 

Участникът следва да осигури получаването на офертата при Възложителя на 

посочените в обявата адрес и в рамките на фиксирания краен срок /дата и час/. Не се 

приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Възложителят отстранява от участие всеки участник, чиято офертата не съответства на 

предварително обявените условия и/или не съдържа изискуем документ, съгласно 

изискванията на тази обява. 

 

Приложения към настоящата обява: 

Приложение № 01 - Техническа спецификация с приложение 

Приложение № 02 - Проект на договор 

Образец № 01 – Представяне на участника 

Образец № 02 – Техническо предложение 

Образец № 03 – Ценово предложение 

Образец № 04-Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1-5 и 7 от ЗОП  

Образец № 05 – Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор 

Образец № 06 - Декларация за срока на валидност на офертата 

Образец № 07 - Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и 

чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 13.06.2018 г. 

 

 

 

Възложител 

 

Трите имена: Невена Евстатиева Петкова  

Длъжност: Областен управител на област Габрово 

 


