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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Ц П роект на обявление
^ О бявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I .i) Н а и м е н о в а н и е и а д р е си 1 (м о л я , п о с о ч е т е в си ч к и в ъ з л а г а щ и о р га н и , к о и т о
о т го в а р я т за п р о ц е д у р а та )
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2
Втора МБАЛ - София ЕАД
000689022
Пощенски адрес:

бул.Христо Ботев 120
Град:

кодИиТБ:

Пощенски код:

Държава:

София_______________________

BG411

1202

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Благовеста Велидолска

+ 359 29158336________________

Електронна поща:

Факс:

secondmbal-zop@abv.bg

+359 29314024________________

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https : / /www . vtorambal . com/
Адрес на профила на купувача (URL):
https : / /www . vtorambal . com/index . php/prot zeduri-po-zop/20 9-hiop
I. 2) С ъ в м е ст и о в ъ з л а г а н е
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки_______________________________________

□
Е

1. а ) К о м у н и к а ц и я ________________________________ _________________________________
ЮДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достьп на: (URL)
https://rvww.vt0rambal.c0m/index.php/pr0tzeduri-p0-z0p/209-hi0p
I |Достънът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се иолучи на: (URL)__________________________________________________________
Допълнителна информация може да бъде получена от
Ю Горепосоченото/ите място/места за контакт
П д р уг адрес: (моля, посочете друг адрес)
0 фертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
□ електронно посредством: (URL)
K горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
~г:--------------------------------------------- ------ 1--------------------------------------------------------------------------------□ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)________________ j

п

I. 4) В и д н а в ъ з л а г а щ и я о р га н
c Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включителнотехни
регионални или местни подразделения
c Национална или федерална агенция/служба

БЗ 11убличноправна организация

| |Европейска институция/агенция или
международна организация
Регионален или местен орган
| 1Др\т ти п :______________
п Регионална или местна агенция/служба________________________________________________
I. 5) О сн о в н а д е й н о с т
| |Настаняване/жилищно строителство и места
□ Общи обществени услуги
за отдих и култура
Отбрана _________________________
П Социална закрила________________________

Е

Е

VHII ak4M>:>0 ROdl'-4Mb-a8a7-a7ri25988i:.l
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ОБЯВЛЕНИЕ *A ИОРЪЧКА<версия 7)

□О бщ ествен ред и безопасност
□ О т д и х , култура и вероизповедание
□ О к о л н а среда
□О бразование
□ Икономически и финансови дейности
□ Д р у г а дейност:_________
БЗЗдравеопазване___________________________________________________________________ |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
Ил) Обхват на обществената поръчка
11.1.1) Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител,
координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение c
пълно администриране на информационния поток c ЕСО(електроенергиен си
Референтен номер: 2___________________________________ ___________________________
11.1.2) Основен CPV код:

Допълнителен CPV код:

09310000

12

11.1.3) Вид на поръчка
ПСтроителство________ЮДостаики___________ П Услуги________________________________
11.1.4) Кратко онисание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител,
координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение c
пълно администриране на информационния поток c ЕСО(електроенергиен
системен оператор) и поемане на разходите за небаланси за обект „ВТОРА
МБАЛ - София" ЕАД„______________________________________________________
11.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност,бездасевклю чваД Д С:
90000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
11.1.6) Разделяне на обособени нозиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
□Да
KjHe
Оферти могат да бъдат подавани за
□ всички обособени позиции
□ максимален брой обособени позиции:
□ с а м о една обособена позиция
□ Максимален брой обособени позиции, които могатда бъдат възложени на един оферент:
ПВъзлагащ ият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:_____________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1___________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

OcHOBeHCPVKOfl:1
Допълнителен CPV код:

0 9310000

12

П.2*з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. София, п.к. 1202, бул. Христо Ботев 120, сградата на Втора МБАЛ София ЕАД
код NUTS:1 BG411_________________________________________________________________
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител,
координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение c
пълно администриране на информационния поток c ЕСО(електроенергиен
системен оператор) и поемане на разходите за небаланси за обект „ВТОРА
МБАЛ - София" ЕАД„

УНП abc96630-80dM5fl5-a8a7-a7fl 25988c2.i
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11.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Q Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
Г~1 Критерий, свързан c разходи - Име: / Тежест: 1 20
5¾ Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

£3

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност.бездасевклю чваД Д С:
90000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
К райнадата:__
дд/мм/гпт___________________________________________________
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Д а E3 Н е Ц

февруари 2021 г.
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
ноканени
(c изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ______ _
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.io) Информация относно вариантите
Щ ебъдат приемани варианти_____________________________________________ Да
II.2.n) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Г~!

Не Ж

Да П Не Ю

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертнте трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог______________________________________________________________
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка c проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
П.2.14) Допълнителна информация:

УН11 abc%6.W-80df-45lb-a8a-7-a7fi:5'>88c:.l

Да □

He E3
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВАИ
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие_____________________________________________________
111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка c вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участнът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група в съответствие c чл.58,
ал.1, т.З от ПТЕЕ във връзка c чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участникът следва
да притежава Лицензия издадена от KEBP за търговия c електрическа
енергия, включваща и дейността "координатор на стандартна балансираща
група" или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата,
в
която е установен.
Участникът следва да предостави информация за лицензията в аст IV,
Раздел А от еЕЕДОП (вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват).
111.1.2) Икономическо и фннансово състояние
П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците.
Изискваномииимално/ни ниво/а: 2
Ш .1.3)Технически и професионални възможности
I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка c предмет
и обем, идентични или сходни c тези на поръчката, през последните 3
(три) години.
2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на
качеството ISO 9001:20xx или еквивалент, c обхват, идентичен или сходен
c предмета на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът, следва да предостави информация за изпълнена доставка в
част IV, Раздел В от еЕЕДОП за дейностите c предмет и обем, идентични
или сходни c. тези на поръчката, c посочване на стойностите, датите и
получателите, изпълнени за последните 3 (три) години, считано от датата
на-подаване на офертата.
2. УчастникъТ' следва да предостави информация за сертификата за вндрена
система за управление на качеството в част IV, Раздел Г от еЕЕДОП (вид,
дата на издаване, срок на валидност, обхват).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
I 1Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица c увреждания или лица в неравностойно
положение
j [Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работниместа_________________ ______________ __________________________________
III.2) УсЛовия вън връзка c поръчката 2_________________________________________
111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ПИзпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:__________
111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката

УНГ1 abc%630-80df-45tb-a8a7-a7fl25088c23
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РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.i) Описание__________________________________________________________
rV.i.i) Вид процедура
□ О тк р и та процедура
□ У ско рен а процедура
Обосновка:
□О грани чена процедура
□ У ско рен а процедура
Обосновка:
П Състезател на процедура c договаряне
[ |Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
бДПублично състезание__________________________________________________________
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
□ Т а з и обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
| |PaMKQBo споразумение c един оператор
|PaMKono споразумение c няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
□'Гази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
| |Динамичната система за покупки може да бъде използвана отдопълнителни купувачи____
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

rV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите но време
на договарянето или на диалога
□ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти_______________________________________________________
IV.1,5) Информации относно договаряне (само за състезателни процедури c
договаряне)
□ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори__________________________________________________
IV.i.6) Информация относно електронния търг
□ Ще cq изподзва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:__________________________________
IV.i.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки

Да □ He 5 ¾
(GPA)_________________________________ ______________________________________
IV.2) Административна информация________________________________________ _
IV.2.i) Предишна публикация относно гази процедура 2
Номер на обявлението в OB на ЕС: ПППП/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][1П[]Г][][1
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)_____ _______________________________________________________ ________
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13.03.2020 дд/мм/гггг____________________________________ Местно време: i6:oo____
lV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4
дд/мм/гггг___________________________________________________ _________
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

□Английски
ЗД Български
□ Гръцки

□ Ирландски
□И спански
□ Италиански

V! 1П abc%6.W-80df-45fb-a8a7-a7l'l 25*>88cZ!

□М алтийски
□ Немски
□ Нидерландски

□ Румънски
□Словаш ки
П С л о в ен ск и __

□ Ф рен ски
□Х ърватски
□ Чешки

Партида.
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П Д атски
| |Латвийски
| |Нолски
| |Унгарски
Г~|Шведски
ПЕстонски_______ | jJlnroBCKn_______ГППортугалски____ ГПФински________________________
rV.2.6) Минимален срок, през който оферентьт е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна д о :________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.03.2020 дд/мм/гггг

Местно време: io:oo

Място: сградата на Втора МБАЛ - София ЕАД, гр. София, п.к. 1202, бул. Хрисот Ботев 120, ет. 4,
Библиотека
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________
VI.i) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: *123
8
7
6
5
4

Д а E3 H e I

1

февруари 2021 г.
VI.2) Информация относно електронното възлагане
j |1Це се прилага електронно поръчване
□ Ше се използва електронно фактуриране
Г~|Ще се приема електронно заплащане__________________________________________________
VI.3) Допълнителна информация: 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54,
ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
2 . Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по
чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на
процедурата.
3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена
поръчкаучастници, за които са налице следните национални основания за
отстраняване:
3.1. осъждания за престъпления по ччл. 194-208, чл.213а - 217, чл. 219252 и чл. 254а -255a и чл.256 - 260 HK (чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП);
3.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или
2, чл.228, ал.З от КТ (чл.54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
3.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл.54, ал.1, т. 6 от ЗОП);
3.4. наличие на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
4. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП и
посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване, в съответствие c чл. 56, ал.1 от ЗОП.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани c престъплението или
нарушението. В случай, че предприетите от участника мерки са
достатъчни, за да се гарантира, Възложителят не го отстранява от
процедурата.
5. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
основанията по чл.54, ал. 1 от ЗОП, посочените от
Възложителяобстоятелства по чл. 55, ал.1 от ЗОП, както и специфичните
основания за изключване, посочени в т. 3, възникнали преди или по време
на процедурата.
6. Горните основания се прилагат и когато участник в процедурата е
обединение от физически и/илии юридически лица и за член на
обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
7. За доказване на липсата на основания за отстраняване, участникът
определен за изпълнител следва да представи доказателства, съгласно
чл.58 от ЗОП.
8. Други основания за отстраняване от участие, съгласно чл. 107 от ЗОП:
8.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или
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не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка
или в документацията;
8.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани c опазване на околната среда,
социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното еколоогично, социално и трудово право,
който са изброени в Приложение №10 от ЗОП.
8.3. участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от
ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал. 3-5 от ЗОП;
8.4. участници, които са свързани лица.
9. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на
офертите, когато той е изтекъл или предстой да изтече. Участник, който
след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на
офертата си се отстранява от участие.
VI.4) Процедури но обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, конто отговаря за процедурите но медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.02.2020 дд/мм/гггг_____________________________________________________
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
'

2
4
20

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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