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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена 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:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000291602

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Луковит

Пощенски адрес:
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Пощенски код:
5770



код NUTS
Ловеч

Лице за контакт

Галина Дамянова Кузманова

Електронна поща:
g.kuzmanova@lukovit.bg

Телефон:
+359 876344285

Факс:
+359 52014

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.lukovit.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор
на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО...“

Референтен номер (в приложимите случаи)
000155

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на
стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО за нуждите на  25 бр.
обекти на Община Луковит, съгласно Техническата спецификация. Цената да е с включени небаланси за сметка на
доставчика, Община Луковит следва да бъде включена в балансираща група. Поради спецификата и естеството на
работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна
активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение, без в балансираща група допълнително да се
начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. В качеството на „координатор на балансираща група"
Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща
енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за
участие.

II.1.6) Информация относно обособените позиции



Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Най-ниска оферта
96.86

Най-висока оферта
113

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

09310000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
Община Луковит и нейните поделения 25 бр. обекти.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Доставчикът на електрическа енергия и координатор на балансираща група доставя за нуждите на Община Луковит
– учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано
от датата на регистрация на първата доставка, нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение.
Прогнозното количество електрическа енергия е приблизително 2 500 MWh ± 20% нетна активна електрическа
енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, като Община Луковит следва да бъде
включен в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква
предложената от Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без
в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на
доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката
следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и
по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат
обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия
(ПИКЕЕ).
В качеството на „координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме отговорността за
балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна
балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.
Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества ел. енергия. Изпълнителят
поема всички небаланси на своите клиенти.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да:

- продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в мястото на доставка, Изпълнителят
следва да спазва разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите нормативни актове към него,
които се отнасят към предмета на поръчката. Изпълнителят следва да спазва изискванията на Правилата за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), приети на основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) от
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и разпорежданията на Електроенергийния системен
оператор (ЕСО), така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
- прогнозира потреблението на обекта на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните
количества активна нетна електрическа енергия средно и ниско напрежение. По отношение на планирането и
договарянето на конкретни количества нетна активна електроенергия се прилагат Правилата за търговия с
електроенергия (ПТЕЕ). Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя в
качеството му на координатор на стандартната балансираща група;
- изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на Възложителя. Този
дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа,
започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден;
- почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно прогнозните помесечни количества
енергия, изготвени и планирани от Изпълнителя;
- изпълнителят изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на оператора на
електроенергийната система, съгласно разпоредбите на ПТЕЕ;
- потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на
оператора на електроенергийната система в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;
- осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за
всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като
всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя,

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

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

II.2.14) Допълнителна информация

При подписването на Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на
2 % (две на сто) от максималният финансов ресурс, съответстващ на прогнозната стойност на обществената
поръчка, която стойност се използва за целите на определяне на „Гаранцията за изпълнение“ без ДДС, а именно
11 758,56....



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.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС
2020/S 172-413624

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
129

Наименование
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на
стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО...

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
30-декември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
6

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
3

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
58792.9

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
96.86



Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

Национален регистрационен номер
201398872

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. Варна

Пощенски адрес
Варна Тауърс - Г, бул. Владислав Варненчик № 258

Пощенски код
9009

код NUTS
Варна

Електронна поща
Vesela.Vachkova@energo-pro.bg

Телефон
+359 885028833

Интернет адрес

URL
https://www.energo-pro.bg/bg

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

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.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04-януари-2021


