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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: [  3 ] 

  

 Възложител: [Почивна база /ПБ/ „Слънчев бряг”] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [3420] 

Адрес: [Община Несебър, Област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Станка Йорданова Харизанова] 

Телефон: [0888 961861] 

E-mail: [harizanova59@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 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”] 

  

Кратко описание: [Доставката е на нетна активна електрическа енергия по свободно 

договорени цени и избор на координатор на балансираща група по договор за комбинирани 

услуги за доставка и участие, като непряк член в стандартна балансираща група за 2 броя обекти 

и съответните измервателни точки, за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на 

Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг. Изпълнителят осигурява на купувача услуга 

по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. Изпълнителят следва да има 

предвид, че Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група. 

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. 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.] 

  

Място на извършване: [Мястото на изпълнение на обществената поръчка е: гр. Несебър, к.к. 
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Слънчев бряг, Дом 1, Дом 2 и Дом 3 на Възложителя.] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [60 000/шестдесет хиляди/лв.   ] 

  

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 (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

ЗОП:  

-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; осъден с влязла сила присъда за престъпление, 

аналогично на горепосочените в друга държава членка или трета страна. 

- 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; 

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

- е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор или не е 

предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. ] 

  

Правоспособност 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.] 
  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [Участникът да е изпълнил последните три години 

до датата, определена като краен срок за подаване на офертите, поне 2 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.Под „сходни с предмета на поръчката” се разбира „внос, износ, покупка, 

продажба и всякаква друга търговия с ел. енергия”. Участникът трябва да е регистриран в ЕСО 

ЕАД като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. 
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Доказване: Представяне на документ, потвърждаващ наличието на регистрацията с посочен 

кодов номер за вписването. 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. 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.] 
  

 
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: (дд/мм/гггг) [21.12.2016]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [21.03.2017]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [22.12.2016г.,9.30часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет-гр. 

Несебър, к.к. Слънчев бряг] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
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европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

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

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.12.2016] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Станка Йорданова Харизанова] 

Длъжност: [Директор] 

 


