Деловодна информация
Обявление за публикуване
Партида на възложителя

2335
Изходящ номер

406
от дата

07-октомври-2020
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС

07-октомври-2020
Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател
Коментар на възложителя

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, осигуряване на услуга
по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им,
коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в
свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)

Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

175030371
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр. София
Пощенски адрес:

бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125, бл. 5, ет. 5
Пощенски код:

1113

код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Емануил Цанков Райчев
Електронна поща:

uos.legal@abv.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

http://uos-ead.eu
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/27755
I.3)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/85414
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/85414
I.4)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
I.5)

Основна дейност

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси"
II.1.2)

Основен CPV код

09310000
II.1.3)

Вид на поръчка

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, осигуряване
на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата
група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и
всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.
II.1.5)

Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС

93728.49
Валута

BGN
II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

09310000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение

88 /осемдесет и осем/ бр. обекти, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата документация.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

"Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

93728.49
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

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

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не

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

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

Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор
на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от ЗЕ, а за чуждестранни лица – в
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието с поставения критерий в Част IV „Критерии за
подбор“, буква „А“, т. 2 от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документи за доказване на съответствието с поставения
критерий за подбор - заверено копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за
дейността „координатор на стандартна балансираща група“.
***Изискването се доказва от участника, чрез предоставяне заедно с ЕЕДОП на валидни лицензи за търговия с
електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор

НЯМА.
III.1.3)

Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура

Открита процедура
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.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата

06-ноември-2020
Час

23:59
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 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

4
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата

09-ноември-2020
Час

23:59
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка

да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления

Единадесет месеца считано от датата на регистрация на първата доставка.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Държава

България
Град

София
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Пощенски код

1000
Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg
Телефон

+359 29884070
Факс

+359 29807315
Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg
VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление

07-октомври-2020

