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: 402 / 04.12.2018 година

Възложител:ОБЩИНА МАКРЕШ
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01049
Адрес: с.Макреш, ул.“Георги Бенковски“№ 88
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Емил Александров Йонов
Телефон: 094 600356
E-mail:makresh@b-trust.org
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) www.makreshbg.com
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката:

“Доставка 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
Община Макреш“.
Кратко описание:

1.Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности :
1.1.Доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на
Община Макреш - осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и
подаване на товароди графици от координатори на балансиращата група, поемане на
отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания
пазар на електрическа енергия на Възложителя.
1.2.Изготвяне от изпълнителя на дневните почасови товарови графици и
покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на
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договора.
1.3.Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на
ЕСО в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на
графиците и обмен на информация с ЕСО.
1.4.Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия.
1.5.Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб
портал.Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на
договорени и измерени количества електроенергия, небаланси.
1.6.Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и
графичен вид.
1.7.Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за
часовото и месечно електропотребление.
1.8.Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя на
либерализирания пазар за електрическа енергия.
Възложителят няма да заплаща такса за:
1.Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови
товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното
формиране;
2.Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на
небалансите.
Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на
информация с ЕСО.
Място на извършване: територията на община Макреш, област Видин.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лева, без ДДС): Общата прогнозната

стойност на поръчката е 31 361(тридесет и една хиляди триста шестдесет и един) лева
без ДДС.

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

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка участник, когато:
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 участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
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 установено, че:
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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;
5. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията за отстраняване по т. 1, 2 и 5 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата са посочени в чл. 40, ал. 1
и ал. 2 от ППЗОП.
Основанията по т. 3 не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година. В тези случаи е необходимо да бъде доказан
размерът на задълженията.
Участник, за когото са налице горепосочените основания за отстраняване има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно
чл. 56 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците
следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл.39, ал.1,
т.5 от т Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.
За доказване на това обстоятелство, участниците представят:
- Заверено копие на лиценз за търговия с електрическа енергия на свободния пазар
по чл.39, ал.1, т.5 от ЗЕ.
Икономическо и финансово състояние: не се изисква.
Технически и професионални способности:

1. Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности по услуги,
идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили
минимум 2 (две) доставки, които да отговарят на изискванията на Възложителя.
Под „доставки,, идентични или сходни с тези на поръчката“ трябва да се разбира
доставка на ел.енергия .
За доказване на това обстоятелство, участниците представят:
- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършената/ните доставка/и.
2. Участниците трябва да притежават въведена система за управление на
качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група“. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП,
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството.
За доказване на това обстоятелство, участниците представят:
- Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки,
както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.Участниците следва да има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка
с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЧЕЗ България
Електроразпределение“, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.
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За доказване на това обстоятелство, участниците представят:
-Удостоверение от „ЧЕЗ България Електроразпределение“, че между „ЧЕЗ
България Електроразпределение”, в качеството му на оператор на разпределителната
мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от
Правилата за търговия с електрическа енергия.

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: (дд/мм/гггг) 18.12.2018 година

Час: (чч:мм) 15:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18.03.2019 година

Час: (чч:мм) 15:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 19.12.2018 година

Час: (чч:мм) 11:00

Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на общинска администрация Макреш,
с.Макреш,ул.“Георги Бенковски“№ 88

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: [……]

4

Друга информация (когато е приложимо): При изготвяне на офертата всеки участник трябва да
се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на
изискванията, посочени в настоящата обява и да бъде оформена по приложените образци.
Съдържание на офертата:
Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката с
офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен
адрес; наименованието на поръчката.
Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на
Възложителя – с.Макреш , ул.“Георги Бенковски“№88 всеки работен ден от 08:00 до 15:00
часа, до изтичане на посочения в обявата срок.
Приложения:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1;
- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „в“ от ППЗОП /за съгласие с клаузите на
договора/ – Образец № 2.
- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „г“ от ППЗОП /срок на валидност на офертата/
– Образец № 3;
- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – Образец № 4 и № 4а (подава се от
участника, подизпълнителя, от други трети лица).
- Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за участие на подизпълнители.
- Декларация за съгласие за подизпълнител (ако е приложимо).
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 5 (подава се от
участника, подизпълнителя, от други трети лица).
- Заверено копие на лиценз за търговия с електрическа енергия на свободния пазар
по чл.39, ал.1, т.5 от ЗЕ.
- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършената/ните доставка/и. – Образец № 6.
- Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки,
както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
-Удостоверение от „ЧЕЗ България Електроразпределение“, че между „ЧЕЗ
България Електроразпределение”, в качеството му на оператор на разпределителната
мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от
Правилата за търговия с електрическа енергия.
- Ценово предложение – Образец № 7.
Офертите следва да бъдат подавани при техническият сътрудник на Община
Макреш , с.Макреш, в рамките на работното време на Възложителя – до 15.00 часа на
18.12.2018 година.
Офертите ще бъдат отворени и разгледани по реда и условията на чл. 97 от
ППЗОП.
.
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Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 04.12.2018 година

Възложител: (п)
Трите имена: Митко Левчев Антов
Длъжност: кмет
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