
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
0006963270526

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
бул. ЦАР БОРИС III-ти №.124

Пощенски код:
1618

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Веселин Кирев

Електронна поща:
v.kirev@krasnoselo.net

Телефон:
+359 889007749

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.krasnoselo.net/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=110

I.2) Комуникация

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

URL
https://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=110

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/95533



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на ел. енергия за нуждите на район „Красно село“- СО и избор на координатор на балансираща група с
пълно администриране на инф. поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обекти

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Красно село“ – Столична
община и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток  с ЕСО
и поемане на разходите за небаланси на обекти - собственост на район „Красно село“ – Столична община“

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
На територията на Столична община - район Красно село, посочените обекти в техническата спецификация, част от
настоящата обществена поръчка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район „Красно село“ – Столична
община и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и
поемане на разходите да небаланси на обекти- собственост на район „Красно село“ – Столична община“

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност



Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
да

Описание на опциите
Опция за допълнителни доставки

Под „опция за допълнителни доставки” следва да се разбира едностранното право на Възложителя (но не и
задължение) да реализира допълнителни количества доставки на електрическа енергия в срока на действие на
договора за настоящата обществена поръчка, при необходимост от допълнителни количества и/или за откриване
на нови партиди на името на Възложителя.
В обществената поръчка е предвидена „опция за допълнителни доставки” на електрическа енергия, в размер до
3000 (три хиляди лева)към прогнозната стойност на поръчката без ДДС, при необходимост отдоставки на
допълнителни количества електрическа енергия и/или заоткриване на нови партиди на името на Възложителя, в
срока на действие на договора.

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

1.1.Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставките, предмет на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено.
Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание на
неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят
доставките, предмет на поръчката, в държавата членка, в която са установени. Възложителят не поставя изискване
за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания по отношение критерии за подбор "Икономическо и финансово състояние"

III.1.3) Технически и професионални способности



Участникът да е изпълнил дейности c предмет, идентични или сходни c този на поръчката за последните три
години от датата на подаване на офертата, (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Минимално изискване:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко една
дейност c предмет, идентичен или сходен c тези на настоящата обществена поръчката.
* Под „дейност c предмет, идентичен или сходен c този на настоящата обществена поръчката"следва да се
разбират„доставкананетнаактивнаелектрическаенергия" и/или"доставка на нетна електрическа енергия и
осъществяване на задължения като координатор на балансираща група".
Участникът следва да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта EN ISO-
9001:2008 или еквивалент, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, c обхват, приложим към предмета на
поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.
5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
08-декември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
10-декември-2020

Час
12:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

27-ноември-2020

Възложител



Име и фамилия:

Росина Станиславова

Длъжност:

Кмет на район Красно село - СО


