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Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Национален регистрационен номер:

000455440

Пощенски адрес: БУЛ. МАРИЦА № 26

Град: ПЛОВДИВ код NUTS: BG421 Пощенски код: 4000 Държава: България

Лице за контакт: ИНЖ. ВИЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ Телефон: +359 32603688

Електронна поща: pom_rektor_uht@abv.bg Факс: +359 32644102

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.uft-plovdiv.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=529

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

      
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк

безплатен достъп на: (URL)

(URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA

%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=529

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
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електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен
и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно

договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019

– 2020 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии ”

Референтен

номер: 2 2-2020

II.1.2) Основен CPV код: 09000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки

II.1.4) Кратко описание:

Доставка на средно напрежение и отчитането на ниско напрежение се извършава на 13

/тринадесет/ точки в обекти - сгради на УХТ в гр. Пловдив и една в землището на

язовир „Батак“, местност „Дъното“.

Възложителят има и два обекта със стандартизирани товарови профили, разположени в гр.

Пловдив

Обществената поръчка се обявява с цел сключването на договор за изпълнение от 12 /

дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна

активна електрическа енергия и изтичането на действието на сключения в момента

договор – 20.07.2020г..

Прогнозното общо количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на

договора от 1 /една/ година, определено на база консумираната енергия през

предходната 2019 г., възлиза на 1 400 MWh.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 167500      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)

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 09000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG421
Основно място на изпълнение:

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26 И ЯЗОВИР БАТАК,

МЕСТНОСТ "ДЪНОТО"
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II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)

Доставка на електрическа енергия със средно напрежение и отчитане на ниско

напрежение се извършва на обектите - сградите на Университета по хранителни

технологии в гр. Пловдив. Обществената поръчка е със срок на изпълнение от 12

/дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна

активна електрическа енергия , но не по-рано от 20.07.2020г. когато изтича

действащият в момента договор с доставчик. Прогнозното количество ел. енергия ,

което ще се доставя за срока на договора е 1400 Mwh, определено на база

консумираната ел. енергия през 2019г.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 167500      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 12

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

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

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: 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

II.2.14) Допълнителна информация:

Ще се оценява предложената единична цена за 1 /един/ MWh, без ДДС, акциз и

Задължения към обществото.

 Раздел III: 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:

Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа

енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в

съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, издадена от Комисията за

енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент.

На етапа при сключването на договора Участникът, избран за изпълнител, следва да
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представи заверено копие на Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”,

включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие

със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове,

издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или представен валиден

еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници или

декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните

органи, съгласно съответния национален закон.

Към крайната дата на подаване на предложението, участникът следва да е регистриран в

Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на

търговските участници, поддържани от Елекроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус

„активен”.

На етапа при сключването на договора Участникът следва да представи доказателство за

регистрация пред ЕСО - в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и

в Регистъра на търговските участници и/или да посочи публичния регистър, в които се

съдържа информация за наличието на този лиценз (в случай, че информацията е достъпна

за проверка в публичен регистър).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът е необходимо да има внедрена система за управление на качеството по

стандарт EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалент.

2. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите,

участникът да е изпълнил минимум 1/една/ дейност с предмет и обем, идентични или

сходни с тази на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO

9001:2008/ 2015 или еквивалент с обхват на сертификата „търговия на електрическа

енергия” и „координатор на балансираща група”.

2. Като сходна дейност възложителят приема доставка на минимум 1400 MWh нетна активна

електрическа енергия и координатор на балансираща груп, за една стопанска година.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнителят следва да извърши процедурата пред съответното електро разпределително

дружество за смяна на координатор и доставчик на електро енергия;

2. Изпълнителят следва да Включи и регистрира Възложителя като непряк член на

стандартна балансираща група;

3. Изпълнителят следва да осигури на Купувача услуга по прогнозиране на потреблението и

отговорност за балансиране;

4. Изпълнителят следва да има възможност за доставки на цялото количество

електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

5. Изпълнителят следва да има възможност да администрира часовите графици за

потребление на Възложителя;

6. Изпълнителят следва да има възможност да извършва всички дейности на „координатор на

балансираща група“.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание
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IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание

Ускорена процедура: НЕ

Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ

  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ

Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 16/03/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:

или Продължителност в месеци: 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 17/03/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)

Място:

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕКТОРАТ, БУЛ. МАРИЦА № 26
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие ще се отворят на публично заседание , на което могат да

присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени

представители , както и представители на средствата за масово осведомяване / чл.54,

ал.2 от ППЗОП./
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 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ

Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На оценка подлежи цената за 1 /един/ MWh електроенергия от ценовата оферта на

участника, която не включва ДДС, акциз и такса «Задължение към обществото».

Предложените цените, посочени от участника трябва да бъдат изчислени до втория

десетичен знак, без скрити знаци след десетичната запетая.

При разлика между цифровото и словестно изражение, за вярно се приема словестното.

Възложителят не определя и няма да изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на

договора за изпълнение между страните.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по

чл. 54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП,

възникнали преди или по време на процедурата. Разпоредбата се прилага и когато,

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на

обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл.57,

ал.3 и ал.4 от ЗОП:

Обществената поръчка се обявява с цел сключването на договор за изпълнение от 12 /

дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна

активна електрическа енергия и изтичането на действието на сключения в момента

договор – 20.07.2020г..

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

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

ЧЛ.197, ал.1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=960774
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Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
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