
 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 
 

 

за участие в обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява с предмет: 

 
 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на 

стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА 

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата документация е одобрена със Заповед № 98 от 12.12. 2016 

год. на Директора на ПОЧИВНА БАЗА „ СЛЪНЧЕВ БРЯГ” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА.ОБЩИ УСЛОВИЯ 

I.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

1. Предмет на обществата поръчка. 

1.1. Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 

нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град 

Несебър, к.к. Слънчев бряг” 
1.2. Целта на обществената поръчка е сключване на договор с 

доставчик на ел. енергия за нуждите на Почивна база „Слънчев бряг”-гр. 

Несебър. 

 

2. Възложител на обществената поръчка. 

2.1. Възложител на обществената поръчка е Почивна база „Слънчев 

бряг”- к.к. Слънчев бряг, БУЛСТАТ 176251497, със седалище и адрес  на 

управление: община Несебър, к.к. Слънчев бряг. 

2.2. Възложителят е непряк член на стандартна балансираща група. 

Прогнозното количество електрическа енергия неангажира 

Възложителят да го усвои през срока на действие на договора за 

обществена поръчка, както и нелимитира неговото потребление. 

 

3. Място на изпълнение. 

Мястото на изпълнение на обществената поръчка е: община Несебър, 

к.к. Слънчев бряг, Дом 1, Дом 2 и Дом 3 на Възложителя. 

 

4. Срок за изпълнение. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12/дванадесет / 

месеца и влиза в сила от датата за потвърждаване на първия график за 

доставка на ел. енергия. 

 

5. Правно основание. Ред за възлагане.  

На основание чл. 186 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3,т. 2 от ЗОП, 

настоящата обществена поръчка се възлага чрез събиране на оферти с 

обява  по реда на  чл. 187, ал.1 и следващите от ЗОП и чл. чл. 96-97 

ППЗОП. 

 

6. Прогнозна стойност. 



Прогнозната стойност на обществената поръчка по предварителни 

разчети на Възложителя е в размер на   60 000/ шестдесет хиляди/ лева без 

ДДС. 

 Оферти на участници, надхвърлящи определения финансов 

ресурс ще бъдат отстранявани от участие. 

7. Съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП икономически най-изгодната 

оферта се определя по критерия „най-ниска цена”. 

 

8. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка са 

посочени в Техническата спецификация в настоящата документация, както 

и проекта за договор приложен към нея и представляващ неразделна част 

от същата. 

 

9. Срокът за валидност на офертата е 90 (деветдесет)   календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Участници, представили  оферта с по-кратък срок на валидност, 

определени в тази документация, ще бъдат отстранени от участие. 

 

10. Разходи на участниците по поръчката. 

Извършените от участниците разходи, включително и при 

отстраняване от участие са за сметка на същите, без да могат да искат 

възстановяването им от Възложителя. 

 

 

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Събирането на оферти с обява се прилага при възлагане на 

обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

 

2. В случай, че участник във възлагането на настоящата поръчка е 

обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, то участниците в него следва да сключат и представят договор, 

съдржащ клаузи, които се отнасят до: 

2.1. Определяне на партньор, който да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка. Упълномощаването може да бъде 

извършено с подписването на самия договор и отбелязано в него или с 

отделен документ. Документът, с който членовете на обединението/ 

консорциума, упълномощават единия от участниците да ги представлява, 

трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. 

2.2. Уговяряне на солидарна отговорност, в случай че такава е 

предвидена в законодателството. 

2.3. Правата и задълженията на участниците, както и 

разпределението на задълженията при изпълнението на поръчката. 



2.4. Дейностите, които всеки от участниците ще изпълнява. 

2.5. Поемане на задължение от всички участници, да останат в 

обединението до изтичане срока на договора, в случай, че обединението 

бъде определено за изпълнител. Не се допускат промени в състава на 

обединението, след крайния срок за получаване на офертите. 

3. Основания за отстраняване на участник. 

3.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка кандидат или участник, когато: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. е  осъден с влязла сила присъда за престъпление, аналогично на 

посочените в т. 1 в друга държава членка или трета страна. 

3.1.3.  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 кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

3.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

3.1.5. е установено, че: 

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; 

3.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 

отстранен. 

3.2.  Основанията по т.3.1.1, т.3.1.2 и т.3.1.6 се отнасят до лицата, 

които представляват участника или 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 от 

ППЗОП. 

3.3.  Основанията за задължително  отстраняване, посочени по-горе 

се прилагат за всяко физическо и/или  юридическо лице, включено в 

състава на участник-обединение, което не е юридическо лице. 

3.4. Когато участникът предвижда подизпълнител и/или използва 

капацитета на трети лица, посочените по-горе основания за отстраняване 

се прилагат и по отношение на подизпълнителите и /или третите лица. 



3.5. Основанията се прилагат в сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 

ЗОП. 

3.6. Участниците са длъжни да уведомят в тридневен срок за 

настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП. 

 

4. Критерий за подбор. 

4.1. Годност за упражняване на професионална дейност. 

Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа 

енергия и координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с 

чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 39, ал. 5 ЗЕ. Участникът следва 

да притежава лицензия от КЕВР за търговия с електрическа енергия, 

включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група” 

или негов еквивалент, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. 

Доказване: Лицензия от КЕВР за търговия с електрическа 

енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” или негов еквивалент, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, 

изискването за вписване се отнася за всички участници в обединението. 

 

4.2. Технически и професионални способности. 

4.2.1. Участникът да е изпълнил последните три години до датата, 

определена като краен срок за подаване на офертите, поне 2 (две)  доставки 

на нетна електрическа енергия, в качеството си на търговец на 

електрическа енергия и „координатор на стандартна балансираща група”. 

Доказване: Списък на  доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на  обществената поръчка, изпълнени последните три години до 

датата на подаване на офертите или в зависимост от датата, на която 

участникът е започнал осъществяване на дейността си, посочени с 

получателите, датите и стойностите, заедно с доказателства за 

извършената доставка-Образец №8 . 

Под „сходни с предмета на поръчката” се разбира „внос, износ, 

покупка, продажба и всякаква друга търговия с ел. енергия”. 

4.2.2. Участникът трябва да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец 

на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. 

Доказване: Представяне на документ, потвърждаващ наличието на 

регистрацията с посочен кодов номер за вписването. 

4.2.3. Участникът да има внедрена система ISO 9001:2008/9001:2015 

или еквивалент с обхват „търговия с електрическа енергия”. 

Доказване: Копие от сертификат за внедрена система ISO 

9001:2008/9001:2015 или еквивалент с обхват „търговия с електрическа 

енергия”, издаден от орган, установен в  друга държава членка. (чл. 64, ал. 



6 от ЗОП). Изискваният сертификат, следва да бъде издаден от независими 

лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. 

4.2.4. Всеки участник трябва да има изградена система за 

мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line 

(софтуерен продукт за енергиен мениджмънт и мониторинг на клиенти, 

които не носят отговорност за реализирани небаланси и да заплащат само 

измерените количества електрическа енергия, чрез който се предоставя 

възможност на потребителите онлайн да наблюдават графиците за 

доставка и измерените количества от търговските електромери). 

Доказване: Декларация, че участникът има изградена система за 

мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 

При сключване на договора, избраният изпълнител следва да представи 

документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за 

мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line и 

начина за достъп. 

4.3. Капацитет на трети лица. 

Участникът може да се позове и на капацитета на трето лице/лица за 

доказване съответствие с минималните изисквания за технически и 

професионални способности. 

Участникът следва да разполага с  документи за поетите от третите 

лица задължения. 

За третите лица не следва да са налице основанията за отстраняване 

по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

 

4.4. Подизпълнители. 

Подизпълнителите следва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват. 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, участникът заявил в своята оферта 

ползването на подизпълнител/и, трябва да представи доказателство, за 

поетите от подизпълнителя задължения. 

За подизпълнителят не следва да са налице основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

 

III.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Доставката е за период от 12 (дванадесет) месеца, на нетна активна 

електрическа енергия  и координатор на балансираща група, за нуждите на 

ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет, гр. 

Несебър, к.к. Слънчев бряг, както следва: 

 



Обект/място на 

доставка 

Административен 

адрес на обекта 

Идентификацион

ен номер (№ на 

място на 

доставка) 

 

Ниво на 

напрежение 

 
№ Наименование 

Населено място, 

улица, № 
 

1 

к.к. Слънчев 

бряг, община 

Несебър 

Почивна база на 

Министерски съвет 
ИТН 2791805 

Ниско 

напрежение ( 

0.4) kV 

2 

к.к. Слънчев 

бряг, община 

Несебър 

Почивна база на 

Министерски съвет 
ИТН 2791806 

Ниско 

напрежение ( 

0.4) kV 

             

1.1. Изпълнителят осигурява на купувача услуга по прогнозиране на 

потреблението и отговорност за балансиране.  

1.2. Изпълнителят следва да има предвид, че Възложителят се 

определя като непряк член на стандартна балансираща група. 

1.3. Качеството на доставената електрическа енергия трябва да 

отговаря на показателите за качество на електроенергията, според 

Българският държавен стандарт, който е хармонизиран със стандартите на 

Европейския съюз. 

1.4. Отчитането и предоставянето на данните за измерените 

количества ел. енергия се извършва в съответствие с действащите към 

момента на доставката правила за измерване и правила за търговия с 

електрическа енергия. Отчитането и заплащането на ел. енергията се 

извършва по търговските средства за измерване на съответното задължено 

по закон дружество. 

 

2. Прогнозното количество за срока на договора – около 540 000 

(петстотин и четиридесет хиляди ) kWh. Възложителят не се ангажира, че 

потреблението ще достигне прогнозното количество за срока на договора. 

 

3. Потребление на ел. енергия за периода декември 2015 г. – ноември 

2016 г: 

№ МЕСЕЦИ  

 

Активна 

енергия 

(кВтч) 

1. Декември 2015        14534 

2. Януари 2016г. 12771 

3. Февруари 2016г. 14278 

4. Март 2016г. 15778 

5. Април 2016г. 13590 

6. Май 2016г. 17104 



7. Юни 2016г. 73512 

8. Юли 2016г. 143162 

9. Август 2016г. 143485 

10. Септември 2016г. 54251 

11. Октомври 2016г. 16482 

12. Ноември 2016г. 16891 

 ОБЩО: 535838 

 

4. Цена и начин на образуване: 

4.1. Цената да включва активна електрическа енергия, разходи за 

балансиране и разходи на изпълнителя за осигуряване на гореописаните 

услуги. 

4.2. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща 

група, както и санкции за излишък или недостиг на небалансите. 

Небалансите от прогнозните почасови количества ел. енергия и реално 

измерените остават за сметка на изпълнителя. 

4.3. Цената за достъп до електропреносната мрежа, цената за пренос 

по електропреносната мрежа, пренос и достъп по електрораз-

пределителните мрежи, цена за „задължения към обществото“, утвърдени 

от КЕВР и дължимите преки, косвени данъци, глоби, акциз и дължим ДДС, 

не са включени в тази цена. 

        5. Отчитане, фактуриране и заплащане. 

5.1. Периодът на отчитане на ел.енергия е един календарен месец. 

5.2  Потребената ел.енергия ще се фактурира веднъж месечно и ще се 

заплаща в срок от 30 дни от издаване на фактурата. 

5.3 Възложителят не дължи авансово плащане за потребената ел.енергия. 

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ 

ДОКУМЕНТИ.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 

 

1. Подготовка на офертата 

1.1 Участниците трябва да проучат всички условия и указания за участие, 

дадени в документацията. При подготовката на офертата си, участникът 

следва да се придържа към обявените от възложителя в документация  

условия. 

1.2 Представянето на оферта, задължава участника да приеме напълно 

всички условия посочени в настоящата документация, без възможност да 

представя варианти на офертата. 

1.3 До изтичане на срока за представяне на оферти, всеки участник има 

право да измени, допълни или оттегли офертата си за участие. 



1.4 Съгласно чл.189 ЗОП при писмено поискване, направено до 3 дни 

преди изтичане на срока за получаване  на офертите, най-късно на 

следващия работен ден, възложителят публикува в профила на купувача 

писмени  разяснения по условията на поръчката. 

2. Задължителни условия. 

2.1 Всеки участник може да представи само една оферта. 

2.2 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да участва като 

подизпълнител на друг участник, няма право да представи самостоятелна 

оферта. 

2.3  Едно физическо или юридическо лице, може да участва само в едно 

обединение. 

2.4 Свързани лица, не могат да бъдат самостоятелни участници. 

3. Съдържание на офертата. 

3.1Офертата се представя на български език, в непрозрачна запечатана 

опаковка от участника или от упълномощено от него лице, лично или чрез 

пощенка или друга куриерска услуга, препоръчано , с обратна разписка, на 

адреса посочен от Възложителя. Върху опаковката се посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон, при възможност-факс и 

електронен адрес; 

 наименование на обществената поръчка. 

 Адрес на Възложителя:гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, Почивна база 

„Слънчев бряг” на Министерски съвет. 

3.2 Офертата следва да сдържа: 

Лично състояние и критерии за подбор 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата-

образец № 1. 

2.Представяне на участника-Образец№2 

3.Оферта по образец-Образец №3 

4.Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

настоящата процедура-ако е приложимо. 

5. Декларация по чл.97,ал.5 ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1,2 и 7 от ЗОП-Образец №4. 

6. Декларация по чл.97,ал.5 ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3-5 от ЗОП-Образец №5. 

7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП относно видовите работи от 

предмате на поръчката, които ще се предложат за изпълнение от 

подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка и  предвидените подизпълнители.-

Обрацзец №6. 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Образец №7. 



      9. Лицензия издадена от КЕВР за търговия с ел. енергия, включващо 

дейността”координатор на стандартна балансираща група”  или негов 

еквивалент , съгласно законодателството на държавата, където е установен 

участника. 

10. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, с 

посочване на стойностите, датите и получателите.-Образец №8. 

11. Документ, че участникът е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група с 

посочен кодов номер-заверено копие от участника. 

12. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент 

с обхват „търговия с електрическа енергия”. 

Техническо предложение: 

1.Предложениие за изпълнение на поръчката-образец №9. 

2. Декларация за срока на валидност на  офертата-образец №10 

3.Декларация за приемане на клаузите на договора-образец №11 

4. Декларация за  извършен оглед на място-образец №12 

5. Декларация за броя на членовете на балансиращата група-образец №13 

Запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предложени ценови 

параметри” 

1. Ценово предложение-образец №14 

2. Документите за участие, систематизирани по  посочения начин се 

запечатват в непрозрачен плик и се надписват от участника. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 

1. Всички документи следва да бъдат подписани от участника или 

упълномощен от него представител и  заверени с гриф „Вярно с 

оригинала”, в случай, че се представят копия, освен документите за 

които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им. 

2. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с 

представителни функции, посочени в удостоверението за актуално 

състояние или упълномощени от тях лица. В този случай, 

пълномощното следва да бъде нотариално заверено. 

3. Всички представени документи следва да бъдат на български език. 

4. Участникът може да посочи, коя информация счита за 

конфиденциална, във връзка с наличието на търговска тайна. Тази 

информация не се  разкрива от Възложителя. 

5. Участниците не могат да се позовават на конфеденциалност относно 

предложенията на офертите им, които  подлежат на оценка. 

 

VI.ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.Място и срок за подаване на офертите. 



Офертите на участниците се подават в сградата на Възложителя в гр. 

Несебър, к.к. Слънчев бряг, Дом №2  до 21.12.2016г., 15.00 часа. 

До изтичане на посоченият срок всеки участник има право да измени, 

допълни или оттегли офертата си. 

2.Приемане и връщане на оферти. 

2.1 При приемането на офертата върху опаковката и се отбелязва входящ 

номер, дата и точен час на постъпване, които се отбелязват във входящ 

регистър, а на приносителят се издава документ,съдържащ посочените 

данни. 

2.2 Не се приемат оферти: 

-подадени след крайния срок; 

-в незапечатана опаковка; 

-опаковка с нарушена цялост. 

2.3 Офертите по т.2.2 се връщат незабавно на подателя, за негова сметка, 

което се отбелязва върху опаковката. 

2.4 В случай, че към  момента на изтичане на крайния срок, пред 

деловодството на Възложителя, все още има чакащи лица за подаване на 

оферти, те се включват в списък, който се подписва от Възложителя и 

чакащите лица.  Офертите на присъстващите към този момент лица се 

приемат и завеждат от Възложителя, съгласно посоченто в т.2.1 на 

настоящия раздел. 

2.5. Оферти на лица, невключени в списъка по предходната алиненея не се 

приемат и не участват в класирането.  

 

VII.ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 

 

1. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 22.12.2016г. от 

9:30 часа в сградата на Възложителя в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, 

Дом  №2. 

2. Отварянето  разглеждането и оценката на подадените оферти се 

извършва по правилата на Глава 9, чл.97 от ППЗОП. 

3. Отварянето на офертите е публично и на него, съгласно разпоредбите 

на чл.97, ал.3 от ППЗОП могат да присъстват участниците или техни 

представители. 

4. След получаване на списъка с офертите, всички членове на комисията 

попълват декларации по чл.103,ал.2 от ЗОП. 

5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения на участниците. С това приключва публичната 

част на заседанието. 

6. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 

разходи, което подлежи на оценяване е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 



подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, което се 

представя в петдневен срок от получаването на искането, съгласно 

чл.72, ал.1 ЗОП. 

7. Комисията разглежда и оценява получените оферти и извършва 

класиране на участниците. Дейността на комисията се отразява в 

Протокол, който се представя на възложителя за одобрение, след което 

в един и същ ден, протоколът се публикува в профила на купувача и се 

изпраща на участниците. 

8. Въз основа на одобрения протокол, Възложителят сключва с посочения 

участник договор за обществена поръчка на основание чл.194,ал.1 и 

ал.2 от ЗОП. 

 

 


