
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра ЕООД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000192383

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Мездра

Пощенски адрес:
ул.МАНАСТИРИЩЕ №.100

Пощенски код:
3100

код NUTS
BG313 Враца

Лице за контакт

Милена Йорданова Милушева

Електронна поща:
sbrssz@abv.bg

Телефон:
+359 889873114

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.sbrmezdra.org

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18522

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/224079

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/224079



горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител и координатор на стандартна
балансираща група за нуждите на "СБПЛРВБ Мездра" ЕООД гр. Мездра

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обект на обществената поръчка е доставка на ел.енергия. Срок на изпълнение на поръчката: 12/дванадесет/
месеца, считано от 00,00часа на датата на потвърждение от ЕСО на първия регистриран график за доставка.
Прогнозната стойност, изчислена въз основа на потреблението на ел.енергия за предходните 12 месеца, считано
от м. май 2021година до м. април 2022 година, определено на базата на заплатените за предходните 12 месеца
разходи за доставка на ел.енергия и коригирана с евентуалните промени е в размер на 49 000лв. без ДДС и е
определена съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП.  Прогнозното количество за доставка е 95,5 МВтч.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
49000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

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
BG313 Враца

Основно място на изпълнение
гр. Мездра 3100, ул. Манастирище 100

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Доставка на ел.енергия, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Настоящата поръчка се
провежда по реда на глава Двадесет и шеста, чл.186 и сл., във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Срок за изпълнение
на поръчката -12/ дванадесет/ месеца, считано от датата на влизането в сила на договора за възлагане на
настоящата обществена поръчка т.е. от 00,00 часа на датата на потвърждение от ЕСО на първия регистриран
трафик за доставка. Прогнозната стойност за изпълнение на доставката, предмет на настоящата процедура е
изчислена въз основа на потреблението на ел.енергия за предходните 12 месеца/м.май 2021г.-м.април 2022г./е
определена на 49 000лв. без ДДС. Тя е определена съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП. Прогнозното количество
ел.енергия за срока на действие на договора е 95,5 МВтч и не еобвързва Възложителя да го потреби.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
49000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
да

Описание на опциите
Опция за допълнителни доставки над прогнозираното количество при необходимост. Упражняването на опцията се
извършва по реда на чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП-чрез подписване на допълнително споразумение/ анекс към договора
за възлагане на обществената поръчка.

II.2.8) 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: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



1. Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за когото е налице някое от следните основания за
отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда 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 (чл. 54, ал. 1, т. 1 от
ЗОП);
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези, посочени в т. 2.1.1., в друга държава
-членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
2.1.3. има задължения 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 кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл.
54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б „а“ от ЗОП);
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б „б“ от ЗОП);
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал.1,
чл. 62, ал.1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл.128, чл.228, ал.З, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и на аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП);

2.1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация,
или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е
преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно
положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл.
55, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Преди сключване на договора за обществената поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за
Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите, удостоверяващи липсата на
основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП и посочените в документацията за участие основание за отстраняване
по чл.55 от ЗОП са:
-за обстоятелството по чл.54, ал.1 т.1 от ЗОП-свидетелство за съдимост

-за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП-удостоверение от НАП и общината на участника

-за обстоятелството по чл.54.,ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП -удостоверение от ИА"Главна инспекция по труда"

- за обстоятелствата по чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП-удостоверение издадено от АВ

III.1.3) Технически и професионални способности

Данните се предоставят чрез попълване на информацията в част IV:"Критерии за подбор, Раздел" Технически и
професионални способности" от ЕЕДОП.
Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участникът трябва да разполага с валиден лиценз,издаден от КЕВР за "търговия с електрическа енергия",
съгласно Закона за енергетиката, както и за" координатор на стандартна балансираща група в Република
България".
Изисканата от Възложителя информация се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор,А: Годност,.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не



Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
19-юли-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
20-юли-2022

Час
13:00

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

д-р Валя Божинова

Длъжност:

Управител


	

