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: [12-00-14/12.06.2017 г.]

Възложител: [Национален център за информация и документация]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00345 ]
Адрес: [1125 София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Димитър Евтимов - главен специалист,
дирекция АФСДУС]
Телефон: [02 8173829]
E-mail: [d.evtimov@nacid.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 Национален център за информация и документация”]
Кратко описание: [Електрическата енергия ще се доставя до Национален център за информация
и документация, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А. Обектът е присъединен на средно
напрежение с електромер №96699880 и електромер №96699879]
Място на извършване: [Национален център за информация и документация, гр. София,
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 60 000 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
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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: [Възложителят отстранява от обществената поръчка
участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците следва да са
лицензирани за „търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „координатор на
балансираща група” в съответствие със Закон за енргетиката и другите относими нормативни
актове.
За доказване на това изискване участникът следва да представи: Валиден лиценз, издаден от
КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, както и за
„Координатор на балансираща група” - заверено копие.]
Икономическо и финансово състояние: [Няма изискване.]
Технически и професионални способности: [Участниците следва да са изпълнили успешно
през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, най-малко две доставки с
предмет, сходен с предмета на поръчката.
За доказване на това изискване участникът следва да представи:
Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка,
изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата
процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени доставки. Като
доказателство за изпълнена доставка ще се приемат:
- Удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката.
Удостоверението/референцията се представя в оригинал, или копие, заверено от участника;
или
- Чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в
списъка доставка.
Под еднакъв сходен предмет се разбира доставка на нетна електрическа енергия.]

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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Показател Т – 30 точки
(Т)- възможност за издаване на единна фактура на Възложителя, включваща консумираната
активна електрическа енергия за определения месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за
акцизите и данъчните складове и задължение към обществото, както и всички мрежови услуги с
подробна разбивка на всички обекти на възложителя, съгласно чл. 20 от ПТЕЕ.
Когато участникът предлага възможност да предоставя комбинирани услуги по чл. 20 от
ПТЕЕ, получава 30 точки, ако няма такава възможност получава 1 точка.
Показател С – 70 точки
Стойността му се изчислява по следната формула: С= (Сmin/Сn) х 70
Сmin - предложената най-ниска цена
Сn – цена на конкретен участник
С – ценовата оценка на конкретен участник.
Комплексната оценка се изчислява по формулата КО =Т+С
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [19.06.2017 г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [18.08.2017 г.]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [20.06.2017 г.]

Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [Национален център за информация и документация, гр.
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, зала № 208, 2 ет.]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [Офертата трябва да съдържа данни за участника,
техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя,
ценово предложение и други изисквания, посочени в документацията за възлагане на
обществената поръчка.]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [12.06.2017 г.]

Възложител

(П)

Трите имена: (Подпис и печат) [Ваня Ангелова Грашкина-Минчева]
Длъжност: [Изпълнителен директор]
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