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0Проект на обявление 
~Обявление за публикуване 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 00819 
Поделение: ----
Изходящ номер: 287 от дата 05/04/2016 
Коментар на възложителя: 

На основание чл . 64 , ал. 3 от ЗОП , от датата на публикуване на 

обявлението за общественат~ поръчка, на всички заинтересовани лица 
се предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до 

документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес 

на възложителя в профила на купувача: 

http://www . orgchm.bas . bg/dokumenti_bg.html 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт: 
Официално наименование 
Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките 

Адрес 

ул . Акад . Георги Бончев бл.9 ' деловодство (стая 206) 
Град Пощенски код 1 Държава 
София 1113 България 

За контакти Телефон 
доц . Павлета Шестакова 00359 29606136 
Лице за контакти 
доц . Павлета Шестакова 

Електронна поща Факс 

psd@orgchm. bas.bg 00359 28700225 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

Адрес на възложителя (URL): 
http : //www.orgchm.bas . bg 

Адрес на профила на купувача (URL): 
http: //www . orgchm.bas.bg/dokumenti_bg.html 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

~Съгласно 1.1) 
0Друго: моля, попълнете Приложение А.1 

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

~Съгласно 1.1) 
0Друго: моля, попълнете Приложение А.П 
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Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 

181Съгласно 1.1) 
О Друго: моля, попълнете Приложение A.III 

1.2) Вид на възложнтеля и основна дейност/и: 

О Министерство или друг държавен орган, О Обществени услуги 
включително техни регионални или ООтбрана 
местни подразделения 0Обществен ред и сигурност 

О Национална агенция/служба О Околна среда 
0Регионален или местен орган О Икономическа и финансова дейност 
0Регионална или местна агенция/служба 0Здравеопазване 
181 Публично правна организация О Настаняване/жилищно строителство и 
О Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация О Социална закрила 

ОДруго (моля, уточнете): О Отдих, култура и религия 
О Образование 
181Друго (моля, уточнете): Научна и научно

изследователска дейност 

Възложителят възлаrа обществена поръчка от името на друr/и 

възложнтел/н 

Да О Не 181 

РАЗДЕЛ 11: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

11.1) Описание 

П.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: 

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и 

избор на координатор на балансираща група при условията на 

либерализиран пазар за нуждите на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия към Българска академия на науките 

11.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услуrата 

(Изберете само един обект - строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка) 

0(а) Строителство 181(б) Доставки 0(в) Услуrи 
О Изграждане 181Покупка Категория услуга No 
0Проектиране и О Лизинг (Относно категориите услуги 

изпълнение О Наем 1-27, моля вижте 
О Изпълнение с каквито и О Покупка на изплащане Приложения 2 и 3 от ЗОП) 

да е средства на 0Комбинация от 
строителство, изброените 

съответстващо на 

изискванията, 

определени от 

възложителите 

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на 

строителството доставката услугата 

София, ул. Акад. 

Георги Бончев бл.9 

кoдNUTS: код NUTS: BG41 l кoдNUTS: 

11.1.3) Настоящото обявление е за 

УНП : ЬЗ 1 ec3fl-187a-40fc-9841-202344e3Sfl с 2 
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~Възлагане на обществена поръчка О Създаване на динамична система за 
доставки (ДСД) 

0Сключване на рамково споразумение 

П.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо) 

0Рамково споразумение с няколко 0Рамково споразумение с един изпълнител 
изпълнители 

Брой: или (когато е приложимо) 

максимален брой на участниците в 

предвиденото рамково споразумение 

Срок на рамковото споразумение: 

Срок в години: или в месеци: 

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години: 

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е 

приложимо): 

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валуrа: 

или от: ДО Валуrа: 

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни): 

П.1.5) Кратко описание на поръчката: 
Доставка на активна електроенергия средно напрежение за Институт 

по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките ' осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, 

както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата 

група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените 

графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с 

участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. 

П.1.6) Код съгласно Общия теl:'!минологичен l:'!ечник {CPV) 

Оси. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси. предмет 09300000 

11.1. 7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да О Не~ 
(GPA) на Световната търговска организация 

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции Да О Не~ 
използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените 

позиции) 

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 

О само за една обособена О за една или повече О за всички обособени 
ПОЗИЦИЯ обособени позиции позиции 

П.1.9) Ше бъдат приемани варианти да О Не~ 

П.2) Количество или обем на поръчката 

11.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо) 

2010 MWh. 

YIOI: ЬЗ 1 есЗП-187а-40fс-984а-202344еЗ5Пс 
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2010 MWh ел. енергия 

Прогнозна стойност, без .ZЩС (когато е приложимо) 

(в цифри): 195000 Валуга: BGN 
или от: до Валуrа: 

П.2.2) Опции (когато е приложимо) 

Ако да, описание на тези опции: 

Опции се предвижда да се използват: 

Да О Не~ 

след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) 

Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и ___ _ 

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): 

след: месеца или: дни от сключване на договора 

Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни (от сключване на договора) 

или 

начална дата ____ дц/мм/гггг 
к айна дата на изпълнението дц/мм/гггг 

РАЗДЕЛ 111: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Ш.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката 

ПI.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: 
Размерът на гаранцията за участие е 1500 лева. 
Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % (три процента) от 

стойността на договора и се представя в момента на сключването му. 

Гаранциите се представят в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по 

банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се 

внесе по банков път по следната сметка: 

Банка: Банкова сметка (IBAN): 
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под 

формата на «парична сума», платена по банков път, документът, 

удостоверяващ платената гаранция, следва да се представи в заверено 

копие от него. Ако участникът е превел парите по електронен път 

(електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с 

неговия подпис. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да 

се представи под формата на банкова гаранция. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по 

банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, 
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представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по 

банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото 

сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума 

трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:Банка: 

УниКредит Булбанк; Банков код (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка 

(IBAN): BG95 UNCR 9660 3110 0246 10 

111.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредби, които ги уреждат : 

Със собствени средства, чрез банков превод в лева, по сметката на 

Изпълнителя, до 30-то число на месеца, следващ отчетния период, при 

представени съответните документи, посочени в проекта на договор. 

111.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо): 

111.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да igi Не О 
Ако да, опишете ги: 

Комисията предлага за отстраняване от процедура участник, който:l. 

не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП с 

офертата и след предоставяне на възможност по чл.68, ал.8 и 9 от 
ЗОП, 2. за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 
от ЗОП, като се има предвид, че в случая не се прилагат чл. 47, ал. 

1, т.1, буква "е", чл. 47, ал. 2, т. 2, т. 2а (2-ро предложение) и 

т. 6. 3. който е представил оферта, която не е пълна или не 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. 
който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на 

чл.57, ал.2 от ЗОП; 5. за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е 

установено, че е представил невярна информация за доказване на 

съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 6. 
за което са налице нарушаване на условията по чл.55, ал.5 и 7 от 
ЗОП; 7. за които са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикциии с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

111.2) У еловия за участие 

111.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им 
в професионални или тьрговски регистри: 

Изискуеми докуменrи и информация: 
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, представили следните документи, съгласно изискванията 

на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от 

възложителя: Списък на документите и информацията съдържащи се в 

офертата, подписан от участника. Образец на оферта; Декларация по 

чл. 47, ал. 9 от ЗОП; При участници обединения - копие на договора 

за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 
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лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (когато участникът не се 

представлява отлицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за 

регистрация); Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника 
за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете 

работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка; Декларация за съгласие за 

участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв; 

Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 

Техническо предложение включващо и срок за изпълнение, по образец 

на възложителя, към което, ако е приложимо, се прилага декларация 

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; Предлагана цена по образец; Оригинал на 

банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума; 

Участникът трябва да притежава валиден лиценз от КЕВР за "Търговия 

с електрическа енергия" съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ), както и лицензия с правата и задълженията, 

свързани с дейността "координатор на балансираща група", съгласно 

чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участникът да докаже регистрацията си в 

„Регистър на координаторите на балансиращи групи" на 

иЕлектроенергиен системен оператор" ЕАД или да представи декларация 

или удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи, съгласно съответния национален закон. Валиден 

сертификат за внедрена система за управление на качеството, 

отговаряща на изискването на стандарт ISO 9001:2008 или 
еквивалентен с обхват търговия с електроенергия и координатор на 

стандартна балансираща група.; Други документи, посочени в 

документацията за участие. 

IП.2.2) Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

Ш.2.3) Технически възможности 

Изискуеми документи и информация: 

-Списък на доставките, които са 

еднакви или сходни на 

предмета на настоящата поръчка, 

изпълнени през последните три 

години до датата на подаване на 

офертата в настоящата процедура, 

в зависимост от 

датата, на която участникът е 

учреден или е започнал 

дейността си. В списъка се 

посочват стойностите, датите на 

извършване, предмета и 

получателите на доставките. 

YJПI: bJ \ ec3fl-187a-40fc-984a-202344eJ5flc 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

-Участникът следва да е 

изпълнил успешно през 

последните 3 години до датата на 
подаване на офертата в 

настоящата поръчка, в зависимост 

от датата, на която 

е учреден или е започнал 

дейността си, най-малко три 

доставки с предмет, сходен с 

предмета на поръчката. В 

случай, че участникът е 

обединение, което не е 

юридическо лице, изискванията по 

6 
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Списъкът следва да е придружен с 

доказателства за извършените 

доставки. Като доказателство за 

изпълнена доставка ще се 

приемат:- удостоверение, 

издадено и подписано от 

получателя на доставката. 

Удостоверението следва да 

съдържа информация за 

стойността и датата на 

доставката/доставките, чието 

извършване 

удостоверява.Удостоверението се 

представя в оригинал, или 

четливо заверено на всяка 

страница копие; или - чрез 

посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана 

информация за включена в списъка 

доставка. 

- копие от Валиден сертификат 

за внедрена система за 

управление на качеството, 

отговаряща на изискването на 

стандарт ISO 9001:2008 или 
еквивалентен с обхват търговия с 

електроенергия и координатор на 

стандартна балансираща група. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

-горе трябва да бъдат 

изпълнени общо от обединението, 

а при участие на подизпълнители 

изискването се прилага съобразно 

вида и дела на участието им 

- да има сертифицирана 

интегрирана система за 

управление на качеството 

съгласно международни стандарти 

ISO 9001:2008 (или еквивалент) 

за която има издадени 

международно валидни 

сертификати, с обхват търговия с 

електроенергия и координатор на 

стандартна балансираща група. 

Ш.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да О Не 181 
О Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на 

лица с увреждания 

О Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 
увреждания 

Пl.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия 

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: 

IП.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 

изпълнението на услугата 

РАЗДЕЛIV:ПРОЦЕДУРА 

IV.1) Вид процедура 

IV.1.1) Вид процедура 
181 Оrкрита 
О Ограничена 

О Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура: 

YIOI: ЬЗ 1 ec3fl-187a-40fc-984a-202344e3Sfl с 

Да О Не О 

Да О Не О 
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О Договаряне Има вече избрани кандидати : Да U HeU 

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 

кандидати в раздел V1 3) Допълнителна информация 

О Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура: 

О Състезателен диалог 

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят 
оферти или да участват в договарянето или диалога 

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 

брой 
или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой 

Критерии за ограничаване броя кандидатите : 

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето Да О Не О 
или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В 

процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на 

обсъжданите предложения или на договаряните оферти. 

IV.2) Критерий за оценка на офертите 

IV.2.1) Критерий за оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 

181най-ниска цена 
или 

О икономически най-изгодна оферта при 
О посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест 

не е възможно поради очевидни причини) 

О показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне 
на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 

Показатели Тежест 

IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да О Не 181 
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) 

IV.3 Админист ативна ин о мацни 

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо) 

а D Не 181 

YIOl: b3lec3f1-187a-40fc-984a-202344e3Sflc 
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Ако да, посочете къде: 

О Предварително обявление за ОП 0Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП: от 

О Други предишни пvбликации (когато е приложимо) 

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 

описателен документ (при състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие 

~ата: 10/05/2016 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Платими документи Да О Не!&! 
Ако да, цена (в цифри): Валуга: 

У еловия и начин за плащане: 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 
Дата: 10/05/2016 дд/мм/гггг Час: 17:00 

IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 

Дата: дд/мм/гггг 

IV .3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 
участие 

DES DDA ОЕТ DEN оп DLT омт DPL оsк DFI 
ocs DDE DEL DFR DLV онu DNL ОРТ DSL osv 
Друг: Български 

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура) 
До дата: дд/мм/гггг 

или в месеци: или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти) 

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 11/05/2016 дд/мм/гггг Час: 10:30 

Място (когато е приложимо): София, административна сграда на Институг по органична 

химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е Да 18J Не О 
приложимо) 

Лицата по чл.68,ал. 3 ЗОП -Участници в процедурата или техни 

упълномощени представители ' както и представители на средствата за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим 

на достъп до сградата ' в която се извършва отварянето 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГ А ИНФОРМАЦИЯ 

VI.l) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е 
приложимо) 

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: 

УЮ1: ЬЗ 1ec3fl-l87a-40fc-984a-202344e35fl с 

Да О Не О 
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VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от 
фондове на ЕС 

Да О Не~ 

Ако да, посочете проекта и/или програмата: 

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) 

VI.4) Процедури по обжалване 

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

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес 

бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 

София 1000 Република 

България 

Телефон 
02 9884070 

Електронна поща Факс 

cpcadmin@cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL ): 
http://www.cpc.bg 

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL ): 

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3) 
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: 

УНП: ЬЗ l ec3fl-l87a-40fc-984a-202344e35flc 10 
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VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 

Официално наименование 

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес 

бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 

София 1000 Република 

България 

Телефон 
02 9884070 

Електронна поща Факс 

cpcadmin@cpc. bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
: http ://www.cpc.bg 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 05/04/2016 дд/мм/rrrr 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪJПIИТЕJПIИ АдРЕСИ И ЛИПА ЗА КОНТАКТ 

1) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

11) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен 

диалог, както и за динамична система за доставки) 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

YIOI: ЬЗ lec3fl-1 87a-40fc-984a-202344e3Sflc 11 
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Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL ): 

111) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие 

Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код 1 Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

YIOl: b3 lec3fl-187a-40fc-984a-202344e35flc 12 


