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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: 03 

  

 Възложител: ОБЩИНА АЛФАТАР  

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00290 

Адрес: гр.Алфатар, 7570, ул.“Йордан Петров“ №6 

Лице за контакт  Павлина  Димитрова  Друмева 

Телефон: 086/811-623 

E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 

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 електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за нуждите на обекти общинска собственост на територията 

на Община  Алфатар, за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора” 

 
Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка включва доставка на нетна активна 

електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на Община 

Алфатар, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на 

графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при 

необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, 

свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. 

 

  

Място на извършване: Мястото  на доставка на електрическа енергия - обектите, 

разположени на територията на Община Алфатар, подробно описани в Приложение №1 към 

техническата спецификация на настоящата обществена поръчка. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 300,00 (Шестдесет и девет 

хиляди и триста 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  

 

1.  Участник в настоящата на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП може да 

бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения. Всеки от участниците в настоящата поръчка се представлява от 

управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица.  

2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, 

издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 67, 

ал. 6 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда 

включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им 

безплатно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. 

 

3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

       Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с 

превод на български език. 

            При подготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

 Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. 

 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във 

втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му 

представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

 При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на 

оферти, възложителят публикува писмени разяснения по условията на обществената поръчка 

в профила на купувача, най-късно на следващия работен ден. 

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. 

 

4. Изисквания във връзка с вписването в професионални регистри 

4.1. Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на 

балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, 

минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона 

за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще 

извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща 
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група“. 

4.2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на 

стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 

 

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, 

минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни 

балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва 

дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“. 

 

Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира, че е регистриран в „Регистър 

на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД, с посочване на EIC код. 

 

5. Изисквания за личното състояние:  
     За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и        

чл.55 ,ал.1 от ЗОП 
    Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, 

което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от 

повече от едно лице) 

Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които 

представляват участника) и Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, участникът, 

избран за изпълнител, представя съответните документи, описани в чл.58 от ЗОП 

   Възложителят няма да изисква представянето на документите по чл.58, ал.1, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 

достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по служебен път. 

    Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има 

право да представи доказателства, съгласно чл.56, ал.1, т.1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, 

които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или 

глоби или, че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 и чл.55 , ал.1 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не] 

  

Икономическо и финансово състояние: [не] 

  

Технически и професионални способности:   

             Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил доставка/доставки, с която/които да е доставена не по-

малко от  1 155 000 КWh електрическа енергия. 
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В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното 

изискване се доказва от един или повече от участниците в 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: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 30.07.2018г.                                 Час: 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 30.10.2018г.                                 Час: 17:00  

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 31.07.2018год.                            Час: 11:00 

  

Място на отваряне на офертите: Сградата на Община Алфатар, гр.Алфатар, ул.Йордан Петров 

№6  

  

 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: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): 

 Участниците трябва да представят оферта,която следва да отговаря на изискванията на 

ЗОП,ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, 
публикувани на интернет страницата на възложителя. 

 
 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 20.07.2018год. 

 

 Възложител 
Трите имена: Янка Стоянова Господинова 

Длъжност: Кмет на Община Алфатар 

 


