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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

към обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с предмет: 

„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА 

БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА КОЦ-РУСЕ ЕООД” 

 

 

РАЗДЕЛ І. ОПИСАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

 

1. Възложител: Възложител на настоящата поръчка е Комплексен онкологичен център - Русе 

ЕООД, с адрес: гр. Русе 7002, ул. Независимост № 2.  

2. Правно основание за прилагане на процедурата: Възложителят прилага процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП като провежда 

обществена поръчка на ниска стойност чрез събиране на оферти с обява.  

3.  Обект на поръчката: Обект на настоящата поръчка е „доставка на стока, осъществявана чрез 

покупка”, съгласно чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП.  

4. Цел на поръчката: Настоящата обществена поръчка цели да бъде определен изпълнител, с 

който да бъде сключен комбиниран договор по смисъла на чл.11, т.10 и чл.20 от Правила за 

търговия с електрическа енергия, по силата на който изпълнителят ще следва да осигури 

доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД при условията на 

либерализиран пазар, присъединяване на възложителя към своята стандартна балансираща група 

като непряк член, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД и поемане на 

разходите за небаланси на обектите на възложителя, заплащане на разходите за мрежови услуги 

към съответния мрежови оператор. 

5.  Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 09310000 Електрическа енергия. 

6. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. 

7. Предмет на поръчката: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. 

8.  Кратко описание на предмета на поръчката:  Доставка за период от 12 (дванадесет) месеца 

на нетна активна електрическа енергия за 3 бр. обекти на възложителя, с качество и по ред, 

съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат 

обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към 

ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Пълна информация относно предмета на 

поръчката се съдържа в Техническата спецификация. 

9. Място на изпълнение:  3 бр. сгради на КОЦ-Русе ЕООД, с измервателни уреди в съответните 

измервателни точки , както следва:  

 РУСЕ 7000, НЕЗАВИСИМОСТ №/бл.2 ВХ. ТП-ОНКО-ДИС, Наименование на обекта: 

1211089, Електромер № 1125091310718697; 

 РУСЕ 7000, СТОЯН ЗАИМОВ №/БЛ.2 ВХ.А, Наименование на обекта: 1156019-АГ 

КЛИНИКА, Електромер № 1125081210529846; 

 РУСЕ 7000, НЕЗАВИСИМОСТ №/бл.2 ВХ. ТП Медик, Наименование на обекта: 1211034-ТП 

МЕДИК-ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВ., Електромер № 1125091712714539. 

10. Общо прогнозно количество нетна активна електрическа енергия: 216 117 кWh. 

11. Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС. 

12. Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от  датата на регистрация на първия 

регистриран трафик. 

13. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни, 

считано от датата,  посочена за краен срок за получаване на оферти в Обявата за обществена 

поръчка.  

14. Начин на плащане: Възложителят заплаща действително потребеното количество нетна 

електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки, по 

банков път с платежно нареждане, в срок до 30 дни след представяне на фактура от изпълнителя.  
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РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Изисквания за личното състояние:  

За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Участник, за когото е налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. Доказват се с декларации по образец. 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените 

в настоящата обява изисквания на възложителя. 

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с 

тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици. Доказва се с декларация по образец. 

 

2. Критерии за подбор. 

a. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална 

дейност:  

1. Участникът да притежава лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката, за дейността 

„Търговия с електрическа енергия“, която съдържа правата и задълженията, свързани с дейността 

на координатор на балансираща група.  

Доказване: Горното изискване се доказва с копие на Валидна лицензия по чл.39 от ЗЕ за 

дейността „Търговия с електрическа енергия“, която съдържа правата и задълженията, свързани с 

дейността на координатор на балансираща група.   

2. Участникът да има сключен рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния 

мрежови оператор. 

Доказване: Горното изискване се доказва с копие на Удостоверение за сключен рамков 

договор с участника по смисъла на чл.11, т.13 и чл.23 от ПТЕЕ от съответния мрежови оператор, 

към чиято мрежа са присъединени обектите на възложителя. 

 

b. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние: 

1. Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. 
 

c.  Минимални изисквания за технически и професионални способности: 

1. Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.  

Доказване: Горното изискване се доказва с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

доставка. 

 

  4.  Гаранция за изпълнение на договора.  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на 

договора без вкл. ДДС.  

Изисквания по отношение на гаранциите:  

Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова 

сметка на Възложителя: Банка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995. 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя. 

Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 

безусловна, неотменяема и непрехвърляема. В случай на учредяване на банкова гаранция, тя 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 
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Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при 

нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

В Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или 

частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 

отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и 

поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за 

сметка на Изпълнителя. 

Задържане и освобождаване на гаранциите: 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след 

приключване изпълнението на договора. Възложителят не дължи лихви върху сумите по 

предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени. 

Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е 

възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и 

въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 

може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при 

пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя и/или 

при разваляне или прекратяване на договора по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят 

има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на 

Изпълнителя за неизпълнението. 

Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на 

размера на начислените неустойки и обезщетения по договора, поради неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя. 

В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в 

срок до 7 (седем) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, като внесе усвоената 

от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на 

усвоената или да дозастрахова отговорността си до пълния размер. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи – по образец на участника; 

2. Договор за обединение (при участник обединение) или друг документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението. Когато в договора не е определен партньор, 

който да представлява обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, 

подписан от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението 

партньор – копие (когато е приложимо); 

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка (когато е приложимо); 

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по  образец; 

5. Декларация за съгласие от подизпълнител - по  образец (когато е приложимо); 

6. Декларация по чл. 66, ал. 2 - по  образец (когато е приложимо); 

7. Декларация по чл. 66, ал. 2 - по  образец (когато е приложимо); 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - по  образец 

(когато е приложимо); 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП - по  образец 

(когато е приложимо); 

10. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици - по  образец; 

11. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
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на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателството за извършената 

доставка – по  образец; 

12. Валидна лицензия по чл.39 от ЗЕ за дейността „Търговия с електрическа енергия“, която 

съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група – 

заверено копие.   

13. Удостоверение за сключен рамков договор с участника по смисъла на чл.11, т.13 и чл.23 

от ПТЕЕ от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите на 

възложителя. 

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 

15. Ценово предложение – по образец; 

 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 

  наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо); 

  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

  наименованието на поръчката.  

 

 

РАЗДЕЛ ІV.   КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.  МЕТОДИКА ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, като 

се определя въз основа на критерия за възлагане „Оптимално съотношение качество - цена”. 

Показатели за оценка: 

1. Предлагана цена (С) – максимална оценка 90 точки. 

C = Cmin/Cn x 90, където: 

Сmin – най - ниска предложена цена за един МВтч; 

Cn - Предлагана цена за един МВтч от конкретния участник. 

Числото 90 е коефициент на тежест. 

2. Брой членове в балансиращата група (Т) – максимална оценка 10 точки. 

Т = Тn/Tmax x 10, където: 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 10 е коефициент на тежест. 

          Комплексната оценка (КО) на офертата се формира като сбор от показатели  С  и Т: 

          КО = С + Т. 

 

Участникът, събрал най-много точки (с точност до втори знак след десетичната запетая), се 

класира на първо място. Останалите участници се класират в низходящ ред според получените 

точки. 

 


