Партида: 01562

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01562
Поделение: ________
Изходящ номер: 24 от дата 22/05/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Регионално депо за отпадъци-Монтана ЕООД
Адрес
местност Неделище, землищата на с. Крапчене и с. Николово
Град
Пощенски код
Страна
Монтана
3400
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
096 305919
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Мариела Тодорова Живкова-Крълева
E-mail
Факс
kd_eood@abv.bg
096 305919
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://rdo-montana.com/index.php/obshtestveni-porachki

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща
група за нуждите на „Регионално депо за отпадъци“ ЕООД гр.
Монтана
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
09310000
Осн. предмет

УНП: 85f3e76b-1fe4-491a-a83a-f8afc2b67beb

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Доставка на електрическа енергия в прогнозен обем от 200 MWh за
срок от 1 година за нуждите на „Регионално депо за отпадъци“
ЕООД гр. Монтана
Прогнозна стойност
(в цифри): 28000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
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.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на участниците се определя въз основа на комплексна
оценка (КО), където
КО=К1+К2
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 коефициента на участник
по някой от показателите е 0, то за изчисленията ще се замени с
0.01.
Максимален брой точки - 100 точки
• К1 е оценка на предложената цена за 1 МВтч. нетна активна
електрическа енергия, изчислена по формулата
К1= Ц(минимум) /Ц(участник) х 50,
където Ц(минимум) е минималната предложената цена от участниците
в процедурата, а Ц(участник) е цената, предложена от оценявания
участник, а 50 изразява тежестта на показателя „предложена
цена”.
Тежестта на показателя К1 е максимум 50 точки
„Предложена цена” е цената, предложена от участник в процедурата
за доставка на 1 MWh.
• К2 е оценка на предоставените от участника доказателства за
това, че част или цялата от електрическата енергия, която ще
доставя до обектите на Възложителя е с произход от възобновяеми
източници на територията на Р. България.
Тежестта на показателя К2=50 точки
Срок за получаване на офертите
Дата: 03/06/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране
УНП: 85f3e76b-1fe4-491a-a83a-f8afc2b67beb

Час: 14:00
Да

Не
2
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Всяка оферта трябва да съдържа представяне на участника, което
включва:
1. Заявление за участие (в оригинал, по образец – Приложение №
3).
2. Списък (в свободен текст) на документите и информацията,
съдържащи се в офертата, подписан от участника/лице,
представляващо участника.
3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в
която участника е установен, както и адрес, включително
електронен за кореспонденция при провеждането на поръчката.
4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо
лице – заверено копие от договор за обединение с приложено копие
на удостоверение за регистрация на обединението по БУЛСТАТ.
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението, участникът следва да представи и
документ подписан от същите, в който се посочва представляващият
го.
5. Доказателства за съответствие с минималните изисквания за
технически възможности и квалификация:
5.1. Списък на доставки, изпълнени 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. (по образец – Приложение № 4).
5.2. Заверено копие на валиден лиценз за "търговия с
електрическа енергия" и "координатор на стандартна балансираща
група", издадени от ДКЕВР за срока на действие на договора.
5.3. Сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция
за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2008 или
еквивалентен с обхват "търговия с електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група”.
5.4. 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.
5.5. Удостоверение за сключен договор за изкупуване на
произведената електрическа енергия с производител от възобновяем
източник на територията на Република България.
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.
1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец – Приложение № 6).
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец –
Приложение № 7).
8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец
– Приложение №8).
9. Ценово предложение (по образец – Приложение № 9).
Офертата се депозира в деловодството на административна сграда
УНП: 85f3e76b-1fe4-491a-a83a-f8afc2b67beb
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на "Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД, местност
Неделище, землищата на с. Крапчене и с. Николово. Съгласно чл.
101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП, отварянето на представените оферти ще
се извърши на 03.06.2015 г. от 15:00 часа в административна
сграда на "Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД, при
условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
Образците към настоящата покана са на разположение на
участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на
офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който
се посочва: наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/06/2015 дд/мм/гггг

УНП: 85f3e76b-1fe4-491a-a83a-f8afc2b67beb
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