АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. „Леге“ №4
е-mail: aop@aop.bg
http://www.aop.bg

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 39
Възложител: Регионално депо за отпадъци-Монтана ЕООД
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01562
Адрес: гр. Монтана 3400, местност Неделище, землищата на с. Крапчене и с. Николово
Лице за контакт: Мариела Тодорова Живкова-Крълева
Телефон/факс: 096 305919
Е-mail: kd_eood@abv.bg
Основен адрес (URL): http://rdo-montana.com/index.php/obshtestveni-porachki
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:
Да
Не
Обект на поръчката:
Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща
група за нуждите на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД гр. Монтана
Кратко описание: Доставка на електрическа енергия в прогнозен обем от 250 MWh за срок от
1 (една) година за нуждите на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД гр. Монтана.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
09310000
Електрическа енергия
Място на извършване: гр. Монтана, площадка на Регионално депо за твърди отпадъци, помпена станция, завод за сепариране на отпадъци
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 45 000
Обособени позиции (когато е приложимо):
Номер на обособената позиция:
Наименование:
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

Да

Не

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
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Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:

1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. Не може да участва в обществена поръчка и се отстранява участник, когато:
2.1. 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;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т.2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължение 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 участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
Забележка: Изискването по т. 2.3. не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
2.5. е установено, че:
2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.2. не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.3. е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен.
Съгласно §2, т. 21 от ДР на ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултатите от нея,
имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
3. В случай че за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 - 5
и т. 7 от ЗОП, същият има правото да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За целта
участникът може да докаже, че:
3.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
3.2. е платил или в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП се прилагат, когато са възникнали
преди или по време на процедурата.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участниците да притежават в съответствие със Закона за енергетиката валиден лиценз за
„търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР за срока на действие на договора.
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Икономическо и финансово състояние: неприложимо
Технически и професионални способности:
1. Участниците следва да са изпълнили договори за доставка през последните 2 (две) години,
считано до датата на подаване на офертата, с еднакъв предмет с предмета на поръчката и
еднакъв или по-голям по обем на количеството електрическа енергия съгласно този по
предмета на поръчката. Същият следва да посочи стойностите в количества, датите и съответните получатели, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участниците следва да са въвели система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008 или еквивалент с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група“.
3. Участниците следва да са въвели система за управление на качеството по стандарт ISO
14001:2015 или еквивалентен сертификат, приложим за търговия с енергия и енергоносители и координиране на балансиращи групи.
4. Участниците следва да гарантират възможностите за доставка на посоченото количество
електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на мрежата,
през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с действащите и приложими
технически и правни норми.
Изпълнителят, в съответствие с ПТЕЕ, до 12:00 ч. на всеки ден, предхождащ деня на доставката, изготвя 24-часова прогноза за очакваното потребление на Възложителя за следващия
ден. Изготвената прогноза, под формата на дневни графици за доставка, се регистрира от Изпълнителя в системата за управление на пазара на електрическа енергия (ММS).
Количествата електрическа енергия, консумирана от обектите на Възложителя, които се
различават от количествата по регистрираният дневен график за доставка, се явяват количества реализиран небаланс. Всички количества електрическа енергия, реализирани като небаланс, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят заплаща единствено консумираната от неговите обекти електрическа енергия, отчетена от средствата за търговско измерване .
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
Най-ниска цена
Срок за получаване на офертите:
Дата: 10/05/2018
Срок на валидност на офертите:
Дата: 10/07/2018

Час: 16:30
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 11/05/2018
Час: 11:00
Място на отваряне на офертите: Административна сграда на "Регионално депо за отпадъци Монтана" ЕООД
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
Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: неприложимо
Друга информация (когато е приложимо):
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно Закона за
енергетика и включването в балансираща група за обектите на „Регионално депо за отпадъци
– Монтана“ ЕООД гр. Монтана“, отговарящи на Правилата за търговия с електрическа енергия
и Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и покриване на реализираните от тях небаланси. Един от
обектите на Възложителя отговаря на изискванията на ПТЕЕ и ПУРДЕЕМ и има издадено удостоверение за предоставен достъп до разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Доставка на електрическа
енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Регионално депо за отпадъциМонтана“ ЕООД гр. Монтана“ и се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и се депозира на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч.
или се изпраща по пощата в деловодството на административна сграда на „Регионално депо
за отпадъци – Монтана“ ЕООД, местност Неделище, землищата на с. Крапчене и с. Николово.
Офертата трябва да съдържа:
1. Сведения за участника (Образец №1)
2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец №2)
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (Образец №3)
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №4)
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5)
7. Ценово предложение (Образец №6)
Дата на настоящата обява
Дата: 03/05/2018
Възложител
*
Трите имена: Мариела Тодорова Живкова-Крълева
(Подпис и печат)

Длъжност: Управител
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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