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00705-2020-0010
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Сливен:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
7. Електроинженерство
Решение номер РД-08-287 от дата 02.06.2020 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733
BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За:
Радост Симеонова; Мариана Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail:
mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.
Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.
I.2) Вид на възложителя
Друг: съгл.чл.5,ал.2,т.16 от ЗОП
I.3) Основна дейност
Здравеопазване
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна
балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=979960&newver=2&__cfduid=d1d2df3302bca6c94b331606e0460ad181573627913&_ga=GA…
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разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен”
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
„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 нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен”, подробно описани в ГЛАВА II „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от
документацията за участие в процедурата. Прогнозно количество ел.енергия за 12 месеца 1697250,91 кWh. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за
нормативно определените такси и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на
Изпълнителя. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в "Профил на
купувача" на адрес http://zop.mbal.sliven.net/auction/98/ .
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предвид специфичния предмет на обществената поръчка, разделянето на обособени
позиции е нецелесъобразно и нерационално, тъй като предметът на възлаганата обществена
поръчка не съдържа в себе си дейност, която може да бъде отделена и възложена като
самостоятелен предмет на обществена поръчка. Предметът на настоящата поръчка е единен
- доставката и балансирането на ел. енергия за ниско напрежение се подчинява на едни и
същи правила, изискванията към изпълнителя са еднакви за всички обекти на доставка - в
предмета на настоящата обществена поръчка са включени 6 бр. обекти за сградите на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД намиращи в гр. Сливен, с определени и
посочени шест точки на измерване. В интерес на Възложителя е да сключи договор с един
изпълнител, като по този начин ще получи максимално изгодна оферта.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 227446.42 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки – открита процедура. Съгласно
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=979960&newver=2&__cfduid=d1d2df3302bca6c94b331606e0460ad181573627913&_ga=GA…
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разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗОП "при възлагане на обществени поръчки публичните
възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура”. МБАЛ „Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен като публичен Възложител, съгласно
разпоредбите на ЗОП избира да проведе открита процедура с цел максимална прозрачност
и съблюдаване принципите на закона, което дава възможност обществената поръчка да бъде
възложена по реда на откритата процедура, като всички заинтересовани лица могат да
подадат оферта. Процедурата осигурява публичност и прозрачност, събиране на
конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на бюджетни средства.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
02.06.2020 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Д-р Васислав Петрониев Петров
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен директор

www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=979960&newver=2&__cfduid=d1d2df3302bca6c94b331606e0460ad181573627913&_ga=GA…
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