
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП -
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 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

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на нетна електрическа енергия 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 00,00 часа 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 да м. април 2022г., определено на база заплатените за предходните 12 месеца разходи за
доставка на ел.енергия и и коригирана с евентуалните промени  е в размер на 49 000лева без ДДС и е определена
съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП. Прогнозното количество за доставка е  95,5 МВтч.

II.1.5) Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
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

Обект на обществената поръчка е доставка на ел.енергия.Срок на изпълнение на поръчката :12/дванадесет/
месеца, считано от 00,00 часа 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 да м. април 2022г., определено на база заплатените за предходните 12 месеца разходи за
доставка на ел.енергия и и коригирана с евентуалните промени  е в размер на 49 000лева без ДДС и е определена
съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП. Прогнозното количество за доставка е  95,5 МВтч.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

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 ІV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №
T221224

от
27-юни-2022

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Наименование
Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите н

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Мотиви за прeкратяване на възлагането на поръчката/самостоятелно обособената позиция
На основание чл.195, във връзка с чл.110, ал.1 т.5 от ЗОП поради установени нарушения при откриването и
провеждането и, които не могат да бъдат отстранени. Тези нарушения се изразяват в следното- в раздел
Изисквания не е качен задължителния ЕЕДОП, а са качени две ценови предложения, едното от които е ненужно.
Възложителят счита, че така допуснатата техническа грешка ще доведе до невъзможност на участниците да
подадат своите оферти за участие и поръчката няма да може да бъде изпълнена, тъй като тя не може да бъде
поправена.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

08-юли-2022


	

