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Раздел І: Възлагащ орган

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

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1210825210062

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велико Търново

Пощенски адрес:
пл.ЦЕНТЪР №.2

Пощенски код:
5000

код NUTS
Велико Търново

Лице за контакт



Даниела Монова Тодорова

Електронна поща:
daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg

Телефон:
+359 62613401

Факс:
+359 62613440

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.noi.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20620

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/99279

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/99279

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Държавно обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща
група за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29

Референтен номер (в приложимите случаи)
04-2020-Ц1015-04-166

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание



Изпълнителят следва да изпълни обществена поръчка за доставка на нетна активна електроенергия съгласно
Техническата спецификация на възложителя по свободно договорени цени, както и осигуряване услуга по:
прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към
ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в
свободния пазар на електроенергия на възложителя.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2400

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

09310000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Велико Търново

Основно място на изпълнение
Помещение, ползвано от ТП на НОИ –Велико Търново като приемна на отдел „Пенсии“, което се намира в гр.
Велико Търново на адрес: ул. „Васил Левски“ № 29.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електроенергия съгласно Техническата спецификация на възложителя по свободно

договорени цени, както и осигуряване услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от

координатор на балансираща група, подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за

балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя;

прогнозно количество 9 600 kWh или 9.6 MWh

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на
обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2400

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
48



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

II.2.14) Допълнителна информация

Към поле II. 2.5) Критерии за възлагане

Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската предложена единична цена за доставка на един MWh

активна нетна електрическа енергия, посочена в лева без ДДС и представляваща сбор от единичните стойности

за един MWh за периода 1-ви - 12-ти месец, 13-ти - 24-ти месец, 25 -ти - 36-ти месец и 37-ми - 48-ми месец.

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 лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно

чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включваща права и задължения, свързани с дейността

„координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с

електрическа енергия (ПТЕЕ).

2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистъра на търговските участници“ на „Електроенергиен

системен оператор“ ЕАД като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и

със статус „активен“.

3. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на търговските участници регистрирани като

координатори на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД като координатор

с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“.

Деклариране: Съответствието с посочените в т. 1., 2. и 3. изисквания за годност се декларира в ЕЕДОП (част IV,

буква А), като се посочат публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства. Информацията

следва да е достъпна чрез пряк, неограничен и безплатен достъп.

Доказване: Съответствието с посочените изисквания се доказва преди сключване на договор с представяне на

заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на лицензия и регистрации в посочените регистри,

както следва:

- копие на валидна лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5

от Закона за енергетиката (ЗЕ), съдържаща още и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на

балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ. Когато е налице решение за

изменение на лиценза, то се представя заедно с него;

- документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на търговските участници“ на „Електроенергиен системен

оператор“ ЕАД;

- документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на търговските участници регистрирани като координатори

на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Участникът да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания.

Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
Минимално ниво: Участникът да е сертифициран за внедрена система за управление на качеството по стандарт

БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват на сертификация „Търговия с електрическа енергия и

координатор на балансираща група“ или еквивалент.

Деклариране: Съответствието с посоченото изискване се декларира в ЕЕДОП (част IV, буква Г), като се посочва

публичен регистър, в който информацията е достъпна, ако има такъв.

Доказване: Съответствието с поставеното изискване се доказва преди сключване на договор с представянето на

валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на

участника с посочения стандарт или негов еквивалент. Ако съответният документ е на разположение в електронен

формат, следва да се посочи: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката



Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да

изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено,

и отговаря на изискванията, поставени в обявлението на поръчката и настоящата документация. Гаранцията за

изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС, представена в една от

следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка. Условията за освобождаване и задържане

на гаранцията, както и плащанията към изпълнителя се извършват по реда, сроковете и при условията на проекта

на договор.

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
15-януари-2021

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
20-януари-2021

Час
09:00

Място
В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Комисия ще започне своята работа в посочените в Обявлението и графика за обществена поръчка час и дата,

като първото й заседание ще се проведе в сградата на ТП на НОИ - Велико Търново. Получените оферти ще бъдат

отворени в ПЛАТФОРМАТА. съгласно ЗОП, ППЗОП и условията на възложителя, посочени в документацията.

Раздел VІ: Допълнителна информация



VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

1.На осн. чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато:1.1)е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а,
чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, 321а и чл 352-353е от НК;1.2)е осъден с влязла в сила
присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1.1, в друга държава членка или трета страна;1.3)има
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по
тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган; 1.4)е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП; 1.5)е установено, че: а)е
представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; б)не е предоставил изискваща се
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите
за подбор; 1.6)е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на
чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл.301–305 от Кодекса на труда
или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.7)е налице
конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 2.На основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП
възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който e обявен в несъстоятелност или е в
производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е
чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен. 3.Възложителят отстранява участник, за когото са налице
специфичните национални основания за изключване (отстраняване), както следва:3.1)наличие на свързаност по
смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП); 3.2)наличие на
обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
3.3)наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в част ІІІ от ЕЕДОП, а националните
основания за изключване (отстраняване) се декларират в част III, раздел Г на ЕЕДОП.4.Възложителят отстранява от
участие в процедурата участник при наличие на основанията по чл.107 т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6.Лице, което е
нарушило забрана по чл.101, ал.9 или ал.10 и не е изпълнил изискването – цената в ценовото предложение да е
посочена в български лева, с положителна стойност, различна от „0“ (нула), с точност до втория знак след
десетичната запетая.При сключване на договора избраният участник следва да представи коректно попълнени
приложения изброени в съдържанието на ОП

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
Актове, действия и реда за обжалване са предвидени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-
дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или
решението за обявяване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Когато датите на
публикуване на обявлениеята в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за
обжалване тече от по-късната дата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15-декември-2020


