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Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
19-март-2021

Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател

Коментар на възложителя
Обявление за възложена поръчка с предмет: 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

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена 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:
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.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.1.6) Информация относно обособените позиции



Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
2400

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

09310000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Велико Търново

Основно място на изпълнение
гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Изпълнителят се задължава да доставя нетни количества активна електрическа енергия ниско напрежение до
обекта на Възложителя с пълно администриране на информационния поток с „ЕСО“ ЕАД, както и да поеме
разходите за небаланси съгласно изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация от
документацията на обществената поръчка, и предложеното от Изпълнителя в Техническото и Ценовото му
предложение.

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

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.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС
2020/S 247-610952

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
1005-04-5

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
16-март-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
2400

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД

Национален регистрационен номер
201325372

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София



Пощенски адрес
бул. "България" № 118

Пощенски код
1619

код NUTS
София (столица)

Електронна поща
office@mostenergy.eu

Телефон
+359 24169843

Факс
+359 24160532

Изпълнителят е МСП
не

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
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19-март-2021


	

