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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328871-2019:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Електрическа енергия
2019/S 134-328871

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
119502733
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист ОПД
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://zop.mbal.sliven.net/auction/82/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на нетна електрическа енергия — ниско напрежение, координиране на стандартна
балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за
небаланси за нуж

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/auction/82/
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II.1.2) Основен CPV код
09310000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия — ниско напрежение, координиране на стандартна
балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за
небаланси за 6 бр. обекти (точки) на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен за срок от
12 месеца.
Прогнозни количества и условия по доставката са подробно описани в глава II „Техническа
спецификация“ от документацията за участие в процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от
сайта на болницата в профил на купувача на адрес: http://zop.mbal.sliven.net/auction/82/.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 202 065.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09310000
65300000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1 — 3 обекта, гр. Сливен, ул. „Криволак“ № 13 — 1 обект, гр. Сливен,
ул. „Сергей Румянцев“ № 2 — 1 обект, и гр. Сливен — Сливенски минерални бани — 1 обект

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия — ниско напрежение, координиране на стандартна
балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за
небаланси 6 бр. обекти (точки) на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен за срок от 12
месеца.
Идентификационен код на обектите на пазара — подробно описани в техническа спецификация
от документацията за участие в процедурата. Прогнозното количество ел. енергия за 12 месеца е
определено на база годишно потребление на ел. енергия за преходните 12 месеца.
Общо прогнозно количество — 1 758 920,95 kWh.
Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси и
акциз. Същите ще бъдат заплащани от възложителя на изпълнителя.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 202 065.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

http://zop.mbal.sliven.net/auction/82/
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Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
След 12 месеца.
В случай че при изтичане срока на договора не е сключен нов договор по реда на ЗОП, срокът за
изпълнение на поръчката се удължава с до 3 месеца при писмено съгласие от двете страни.

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в
техническата спецификация количества съобразно нуждите си.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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
Срок на плащане: 30 кал. дни след получаване на фактура, издавана 1 път в месеца на email на
лечебното заведение, без авансови плащания. Изпълнителят ежемесечно издава фактура, вкл.
консумираната ел. енергия за месец, отчетена по измервателния уред на съответ. измервателна точка,
по опред. в договора единична цена за 1 kWh, акциз и такса (цена) „задължения към обществото“.

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:
1. Участникът следва да има право да извършва доставка на нетна активна електрическа енергия в
качеството си на лицензиран търговец от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно
Закона за енергетиката.
2. Да е лицензиран координатор на балансираща група (КБГ) и да поема отговорност за небалансите
(излишък или недостиг) на членовете в групата.
Деклариране:
Изискваната от възложителя информация по т. 1 се посочва от участника в ЕЕДОП, част IV „Критерии
за подбор“, А: „Годност“, т. 1 с посочване на притежавана лицензия с обхват „търговия с електрическа
енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща
група“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
2. Участникът да е регистриран в ЕCO ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на
стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
За удостоверяване на съответствието по т. 2, в част IV, раздел А „Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците
следва да представят информация за регистрацията. В случай че документите са свободно достъпни и
видни от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет
адрес.
Доказване:



ОВ/S S134
15/07/2019
328871-2019-BG

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 4 / 7

15/07/2019 S134
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

4 / 7

Документите, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен
договор или при поискване от комисията в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, са
заверени копия на притежавана лицензия, удостоверения, разрешения или еквивалентни документи,
освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на
ЕЕДОП.
В случай че участникът участва като обединение, изброените изисквания се прилагат за обединението
като цяло.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва
само в 1 обединение.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът да има през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за
представяне на офертите, изпълнени доставки за продажба на ел. енергия, идентични или сходни с
предмета на поръчката, без значение на обема. Под „сходен с предмета на поръчката“ да се разбира
продажба на електрическа енергия (ниско или средно напрежение) на регулиран или свободен пазар.
Деклариране:
Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни
с предмета на поръчката, като попълни списъка, посочен в част 9, част IV „Критерии за подбор“, раздел
В, 1б от ЕЕДОП.
2. Участникът да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 /или
еквивалент с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“
или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в областта, попадаща в обхвата на предмета на
поръчката.
Деклариране:
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe
на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството или еквивалент с обхват
съгласно предмета на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата
на подаване на документите, издаден на името на участника, в част IV „Критерии за подбор“, раздел
В, т. 12 от ЕЕДОП с посочване на №, обхват и орган, издал сертификата. В случай че документът е
свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за
съответния интернет адрес.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът да има изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен
срок за представяне на офертите, най-малко 1 изпълнена доставка за продажба на ел. енергия,
идентична или сходна с предмета на поръчката.
Доказване:
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Документите, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен
договор или при поискване от комисията в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП —
списък на изпълнени доставки, придружен с доказателства.
Участникът сам избира формата на документа за доказателство за опит.
2. Участниците трябва да притежават сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, сходен
с предмета на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване
на документите.
Доказване:
Документът, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор
или при поискване от комисията в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП е заверено
копие на притежаван сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалентни документи, освен в случаите,
когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията
на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1, от т. 1 до т. 7
включително, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по
смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания
за престъпления по чл. 194—208, чл. 21За —217, чл. 219—252, чл. 254а—260 от НК, извършени
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени
нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, се
отстранява от процедурата. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението и документация на обществената поръчка, както и не
представи оферта, която да отговаря на техническите изисквания и спецификации на възложителя, ще
бъде отстранен от процедурата.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

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

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/08/2019
Местно време: 16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
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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: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/08/2019
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД гр.
Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
След 12 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
1. Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за
подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана
в профила на купувача.
2. Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП не поставя изискване обединенията да имат правна
форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване
на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица.
3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на договора
без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в една от
следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция, или
— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение .
4. Условия на плащане:
Срок на плащане: 30 кал. дни след получаване на фактура, издавана 1 път в месеца на email на
лечебното заведение, без авансови плащания. Изпълнителят ежемесечно издава фактура, вкл.
консумираната ел. енергия за месец, отчетена по измервателния уред на съответ. измервателна точка,
по опред. в договора единична цена за 1 kWh, акциз и такса (цена) „задължения към обществото“.
5. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение е 12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка,
но не по-рано от 1.11.2019 г. В случай че при изтичане срока на договора не е сключен нов договор по
реда на ЗОП, срокът на изпълнение на поръчката се удължава с до 3 месеца при писмено съгласие от
двете страни.
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VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/07/2019
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