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Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)

Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000670659
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр.София
Пощенски адрес:

ж.к. ДЪРВЕНИЦА
Пощенски код:

1700
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Ivaylo Georgiev Koprev

Електронна поща:

ivokoprev@gmail.com

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

www.mgu.bg
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/18345
I.3)

Комуникация

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

https://app.eop.bg/today/76915
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/76915
I.4)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
I.5)

Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА“
II.1.2)

Основен CPV код

09310000
II.1.3)

Вид на поръчка

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет
„Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група.
II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС

359000
Валута

BGN
II.1.6)

Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение

гр. София, гр. Кърджали
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно – Геоложки Университет
„Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група. Поръчката е за избор
на търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, както и за извършване на
мониторинг върху обекти на Възложителя, находящи се в гр. София, Студентски град и филиал - гр. Кърджали.
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

359000
Валута

BGN
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци

12
Тази поръчка подлежи на подновяване

не
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции

не
II.2.13) 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: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)

Условия за участие

III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри
Списък и кратко описание на условията

1. Участникът следва да притежава валиден Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“
съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно
чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща
група“, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), а също така да е вписан в регистър, воден от КЕВР за издадените лицензии, съгласно чл. 25, ал.1, т. 1 от ЗЕ.
Kогато участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да притежава аналогична лицензия и/или да е
вписан в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на изискването участникът декларира в еЕЕДОП като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел
А: „Годност“ с посочване на информация относно притежаваната лицензия с обхват: „Търговия с електрическа
енергия“ и/или „Производство на електрическа енергия“, и информация относно вписването му в регистъра на
търговци с електрическа енергия и/или производители на електрическа енергия, воден от КЕВР, съгласно чл. 25,
ал.1. В случай, че доказателствата за посочената информация се съдържат в публичен регистър или са достъпни,
следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към публичния регистър.
2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“
на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното
изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася
за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и
„координатор на балансираща група“.
За доказване на изискването участникът декларира в еЕЕДОП като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел
А: „Годност“ с посочване на информация относно вписването му в „Регистър на координаторите на стандартни
балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. В случай, че доказателствата за посочената
информация се съдържат в публичен регистър или са достъпни, следва да се посочи в ЕЕДОП препратка към
публичния регистър.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. През последните три приключили финансови години участникът следва да е реализирал оборот в сферата,
попадащ в предмета на поръчката не по – малко от 718 000 (седемстотин и осемнадесет хиляди лева) лева без
ДДС.
Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Забележка: Под „оборот в сферата, попадащ в предмета на поръчката“ следва да се разбира реализиран оборот
от: „продажба на ел. енергия“.
2. Участникът следва да има:
- Коефициент на обща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения)≥1,5 /да е равен или по-голям от едно цяло
и пет десети/ за последната приключила финансова година.
- Коефициент за бърза ликвидност (Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства/Краткосрочни
задължения) ≥1 /да е равен или по-голям от единица/, за последната приключила финансова година.
Участникът попълва поле 4 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от
ЕЕДОП, като при изчисленията на коефицентите спазва Методиката по Приложение № 2, към чл.31, ал.2 от ППЗОП.
III.1.3)

Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил минимум 1 (една)
дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно: дейности по доставка на
електрическа енергия в общ обем не по – малко от 2500 MWh електрическа енергия.
- При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в еЕЕДОП, като посочва в част IV
„Критерии за подбор”, Раздел В информация за изпълнените доставки.
2. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20хх или
еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. Под обхват, сходен с предмета на
поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща
група.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,
както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните сертификати се представят тези член на
обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с
доставката на ел. енергията.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура

Открита процедура
IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не
IV.2)

Административна информация

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата

12-октомври-2020
Час

23:59
IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български
IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

4
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата

13-октомври-2020
Час

13:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка

да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления

01.09.2021 г.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Държава

България
Град

София
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Пощенски код

1000
Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg
Телефон

+359 29884070
Факс

+359 29807315
Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg
VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.
100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление

09-септември-2020

