АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. „Леге" №4

г т

^ '-

' '

e-mail: aop@aop.bg
http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
НШВЯМВВ НИ обявата: 29

в ъ з л о ж и т е л : Регионално депо за отпадъци-Монтана ЕООД
"asr-v i e з регистъра на обществените поръчки: 01562
i j q p e c — Монтана 3400, местност Неделище, землищата на с. Крапчене и с. Николово
• Фза
- онгтакт: Мариела Тодорова Живкова-Крълева
'едавфон/факс: 096 305919
Е-яивв: «d_eood@abv.bg
Основен адрес (URL): http://rdo-montana.com/index.php/obshtestveni-porachki
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:

|

| Да [)<3 Не

|

| Да [X] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:
L

i

• j Горепосоченото/ите място/места за контакт
j Друг адрес: (моля, посочете

друг

адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път:
Обект на поръчката:
[^Строителство

[X] 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 420 MWh за срок от
2 (две) години 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 (влв.,
Обособени позиции (когато е

без ДДС): 65 000

приложимо):

•

Да Е

Не

- о м е р на обособената позиция:
-аименование:
"оогнозна стойност (влв.,

без ДДС):

'е.-ежка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените

позиции.

• 1" овия, на които трябва д а отговарят участниците, в т.ч.:
^скзания за личното състояние:

неприложимо
1

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо
Икономическо и финансово състояние: неприложимо
Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да е изпълнил поне една доставка през последните 2 (две) години, считано до датата на подаване на рфертата, 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 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.
3. 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"
4. Участникът следва да докаже, че част или цялата от доставяната от него електрическа енергия е произведена/ще бъде произведена от възобновяем енергиен източник чрез централа
инсталирана на територията на България. Доказването на това обстоятелство се извършва
чрез кумулативното представяне на следните документи:
4.1 Заповед за издадени/прехвърлени на името на участника гаранции за произход на
електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници, издадена
от изпълнителния директор на „Агенция за устойчиво енергийно развитие" в срок до 12
месеца преди откриване на процедурата.
4.2 Удостоверение за сключен договор за изкупуване на произведената електрическа
енергия с производител от възобновяем източник на територията на България.
5. 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 (MMS).
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):
I | 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
2

I

| Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:
I

| Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
1X1 Цена и качествени показатели
I

| Разходи и качествени показатели

I

| Ниво на разходите

I

| Най-ниска цена

Показатели за оценка:
Име: Ki - предложената цена за 1 МВтч. нетна активна ел. енергия

Тежест: 60

Изчислява се по формулата:
K l

=

Ц м и н .

/

Ц у ч .

X

6 0 ,

където Ц м и н . е минималната предложената цена от участниците в процедурата, а
предложена от оценявания участник

Ц

у ч

.

е цената,

Име: К 2 - оценка на предоставените от участника доказателства за това, че
част или цялата от ел. енергия, която ще доставя до обектите на Възложи- Тежест: 20
теля е с произход от възобновяеми източници на територията на България
Участникът, предоставил най-много заповед/и за издадени/прехвърлени на негово име гаранции за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, издадена/и от изпълнителния директор на „Агенция за устойчиво енергийно развитие" в срок до 12 месеца преди откриване на поръчката и удостоверение за сключен договор
за изкупуване на произведената електрическа енергия с производител от възобновяем енергиен източник, получава 20 точки.
Участникът, предоставил заповед/и за издадени/прехвърлени на негово име гаранции за
произход на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници, издадена/и от изпълнителния директор на „Агенция за устойчиво енергийно развитие" в срок
до 18 месеца преди откриване на поръчката и удостоверение за сключен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия с производител от възобновяем енергиен източник, които са по-малко от предоставените от друг участник, получава 5 точки.
Участникът, който не представи издадени на негово име гаранции за произход на електрическа енергия произведена от възобновяеми източници, издадена от изпълнителния директор на „Агенция за устойчиво енергийно развитие", и удостоверение за сключен договор за
изкупуване на произведената електрическа енергия с производител от възобновяем енергиен
източник, получава 0 точки.
Име: К 3 е оценка на предоставените от участника доказателства за това, че
има сключен договор за управление, балансиране и диспечиране в реално
време с доставчик на балансираща енергия и описание на принципите за
извършване на диспечиране и балансиране в реално време

Тежест

. 20

Участникът получава 20 точки, ако предостави доказателства за това, че има сключен договор за управление, балансиране и диспечиране в реално време с доставчик на балансираща
енергия и принципи за извършване на диспечиране и балансиране в реално време и характе3

ристиките на балансиращите мощности отговарят на изискванията на възложителя.
Участникът получава 5 точки, ако не представи доказателства за това, че има сключен договор за управление, балансиране и диспечиране в реално време с доставчик на балансираща
енергия и/или описаните принципи за извършване на диспечиране и балансиране в реално
време и/или характеристиките на балансиращите мощности не отговарят на изискванията на
възложителя
Класирането на участниците се определя въз основа на комплексна оценка (КО), където:
KO=Ki + К 2 + К 3
На първо място ще бъде класиран участникът, получил най-висока комплексна оценка (КО).
Останалите участници ще бъдат класирани на второ и следващите места в низходящ ред, в
зависимост от получената комплексна оценка (КО). Ако коефициентът на участник по някой от
показателите е 0, то за изчисленията ще се замени с 0.01. Максимален брой точки - 1 0 0 точки.
Срок за получаване на офертите:
Дата: 21/06/2016

Час: 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 21/08/2016
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 22/06/2016

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 [XI Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: неприложимо
Друга информация (когото 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, e-mail и се депозира на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 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 общест-

вена 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: 14/06/2016
Възложител
Трите имена: Мг

ва-Крълева

Длъжност: Упраькчс.
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