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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 69752014

Интернет адрес/и

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

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

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/69513

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/69513

горепосоченото/ите място/места за контакт

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....“

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание



Предмет на поръчката от настоящата документация е „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 на обекти на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и
социални центрове“
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).

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
587927.9

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
Ловеч

Основно място на изпълнение
Мястото за изпълнение е границата на собственост на обектите на Възложителя, съгласно

Списък на обектите на Община Луковит към датата на решението за откриване на процедурата, посочените 25
обекта

II.2.4) Описание на обществената поръчка



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. Подробно описани в Приложение 1 (ексел
таблица) към настоящата поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата
доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 2 500 MWh ±
20% нетна активна електрическа енергия. 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. 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.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий - „Най - ниска
цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
След крайния срок за подаване на оферти участникът трябва в определен от Възложителя срок да декриптира
подадената от него оферта. Съгласно чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП. Съгласно чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП, кандидати и
участници, които не са декриптирали документите по ал. 1 в срока по ал. 4, се отстраняват от участие на основание
чл. 107, т. 5 от ЗОП. Срокът на валидност на офертите е: 4 словом (четири) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 2 % (три 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.
Офертите се подават през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени
поръчки“ (ЦАИС ЕОП) до изтичане на срока за подаване на оферти.
Потребители на ЦАИС ЕОП, в качеството им на участници в обществени поръчки, сa представени в „Ръководство
за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки“ на адрес
https://help.eop.bg/supplier/index.htm. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от
участника или от упълномощен от него представител чрез ЦАИС ЕОП съобразно правилата за нейното използване
по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията на Възложителя. Офертите могат да се подават до
двадесет и четвъртия час на деня, посочен в Обявата за обществена поръчка като краен срок за представяне на
оферти и в съответствие с графика на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
587927.9

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

II.2.14) Допълнителна информация

Оценяването и класирането на офертите се извършва по предложена най-ниска цена за 1 MWh нетна активна
електрическа енергия без включени цени за мрежови услуги, цена за „задължения към обществото”, акциз и
ДДС. Предложената цена е в български лева, трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на
действие на договора.

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 е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор
на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от ЗЕ, а за чуждестранни лица – в
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването като попълва информация за
притежавания/притежаваните лицензи в част ІV „Критерии за подбор“, буква А "Годност", т. 2 от ЕЕДОП.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, изискването се
доказва с копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността
„координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителя не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на
поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира: доставки на
нетна активна електрическа енергия на ниско и/или средно напрежение за клиенти, чието годишно потребление е
равно или по-високо от потреблението на Възложителя.
Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор чрез посочване на информацията в част ІV, буква В, т.
1б от ЕЕДОП под формата на списък с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и
получателя.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се
доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване
на офертата.



III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Участникът, определен за Изпълнител представя при сключването на договора гаранция за изпълнение в размер

на 2 % от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от

следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез

покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на

гаранцията за изпълнение.

Участникът трябва да има сключен „рамков договор”, съгласно чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от Правила за

търговия с електрическа енергия с разпределително дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
Възложителят сключва договор, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни
задължението по чл. 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 58 от ЗОП, като представи актуални документи,
удостоверяващи липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, с изключение на
тези, достъпни чрез публичен регистър...

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
06-октомври-2020

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)
4

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
07-октомври-2020

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация



VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления
месец 07.2021 година

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е

налице, някое от следните обстоятелствата:

- чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

- чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП;

- чл. 107 от ЗОП;

- чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия;

- чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(ЗПКОНПИ);

- по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП;

- който не е удължил срока на валидност на офертата си при писмено искане за това от страна на Възложителя;

- Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл.

9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т.5 от ЗОП.

Информацията относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства се попълват в еЕЕДОП в Част III,

Раздел А, Б, В и Г. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в

настоящата процедура и ще бъдат отстранявани от нея.

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 чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01-септември-2020


