Деловодна информация
Обявление за публикуване
Партида на възложителя
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Изходящ номер

12-00-283
от дата

05-октомври-2020

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)

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

ОБЩИНА СИТОВО
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000565544
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

с.Ситово
Пощенски адрес:

ул. ТРЕТИ МАРТ №.72
Пощенски код:

7583
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Женя Георгиева
Електронна поща:

jenia.marinova@sitovo.bg
Телефон:

+359 885990530
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

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

https://app.eop.bg/buyer/10667

I.4)

Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган
I.5)

Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група
за нуждите на община Ситово за срок от 24 месеца
Референтен номер (в приложимите случаи)

00630-2020-0002
II.1.2)

Основен CPV код

09310000
II.1.3)

Вид на поръчка

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Обектът на общ.поръчка е „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на
координатор на балансираща група за нуждите на община Ситово за срок от 24 месеца“ и включва:
-доставка на ел.енергия-ниско напрежение;
-оформяне на документи и регистрация при първоначална смяна на доставчика;
-планиране и прогнозиране от името на клиента;
-изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете свързани с
прогнозирането и не балансите остават за сметка на изпълнителя;
-участие във фирмената балансираща група;
-поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Ситово включени в
електроразпределителната мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, който се прилага към договора.
Процедурата ще се разглежда при обърнат ред, първо ще се разглеждат и оценяват техн. и цен.предложения след
това документите за съответствие с критериите за подбор, съгл чл.181, ал.2, при спазване на изискванията на
чл.104, ал.3 от ЗОП.
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

Общинска администрация Ситово и съответните общински обекти по приложен списък - Приложение №1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Обектът на общ.поръчка е „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на
координатор на балансираща група за нуждите на община Ситово за срок от 24 месеца“ и включва:
-доставка на ел.енергия-ниско напрежение;
-оформяне на документи и регистрация при първоначална смяна на доставчика;
-планиране и прогнозиране от името на клиента;
-изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете свързани с
прогнозирането и не балансите остават за сметка на изпълнителя;
-участие във фирмената балансираща група;
-поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Ситово включени в
електроразпределителната мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, който се прилага към договора.
Процедурата ще се разглежда при обърнат ред, първо ще се разглеждат и оценяват техн. и цен.предложения след
това документите за съответствие с критериите за подбор, съгл чл.181, ал.2, при спазване на изискванията на
чл.104, ал.3 от ЗОП.
II.2.5)

Критерии за възлагане

Цена
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 ІV: Процедура

IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура

Публично състезание
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.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в РОП

2020-006953

Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция

не
V.1)

Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена

Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

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

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление

05-октомври-2020

