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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 0733 от 05.05.2017 

  

 Възложител: община Сърница 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 05223 

Адрес: гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Айсел Ислям 

Телефон: 0893 645333 

E-mail: obshtina@sarnitsa.bg   

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група за нуждите на община Сърница. 

  

Кратко описание: При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по 

ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, 

които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. 

наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за 

измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме 

отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като 

участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за 

участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително 

администриране на часовите графици за потребление на възложителя. 

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на 

договора е съгласно справка, приложение към документацията. 

Доставката на нетна активна електрическа енергия се извършва при свободно договорени цени 

съгласно чл.чл. 100 – 103 от ЗЕ. 

Цената по договора се определя на база на оферирана единична цена за един kWh дневна нетна 

активна електрическа енергия /06,00 часа – 22,00 часа/ и оферирана единична цена за един kWh 

нощна нетна активна електрическа енергия /22,00 часа – 06,00 часа/. 
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Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно въз основа на единичната 

цена и прогнозното количество за срока на договора. Крайната обща стойност на договора се 

определя въз основа на стойността на действително изразходваната активна електрическа 

енергия за целия срок на договора. 

Цената за един kWh дневна нетна активна електрическа енергия е крайна и включва всички 

разходи за изпълнение на доставката, предмет на договора: 

- цената за доставка на нетната активна електрическа енергия на ниско напрежение без 

допълнително да начисляваме суми за излишък и недостиг, нито такса за участие в балансираща 

група;   

- всички разходи, свързани с пълната процедура по регистрация и изваждане на обектите на 

Възложителя на свободния пазар на електроенергия;  

- разходите за администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия, както и 

всички други разходи, необходими за изпълнението на предмета на поръчката;  

- разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на Възложителя на 

необходимите графици, които се регистрират в ЕВН България Електроснабдяване ЕАД;  

- администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП на 

територията, на която се намира съответната измервателна точка;  

- изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на Възложителя 

с цел оценка на енергийната му ефективност;  

- регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на прогнози и 

всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на 

електроенергия;  

- разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. В случаите на небаланси 

на електрическа енергия същите са сметка на изпълнителя. 

В цената не се включва: 

- цената за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС); 

- определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“; 

- мрежови услуги (такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната 

мрежи); 

- нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. 

Възложителят ще заплаща реално потребените количества дневна нетна активна електрическа 

енергия в лева за kWh съгласно ценовото предложение. 

Цената за един kWh нощна нетна активна електрическа енергия е крайна и включва всички 

разходи за изпълнение на доставката, предмет на договора: 

- цената за доставка на нетната активна електрическа енергия на ниско напрежение без 

допълнително да начисляваме суми за излишък и недостиг, нито такса за участие в балансираща 

група;   

- всички разходи, свързани с пълната процедура по регистрация и изваждане на обектите на 

Възложителя на свободния пазар на електроенергия;  

- разходите за администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия, както и 

всички други разходи, необходими за изпълнението на предмета на поръчката;  

- разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на Възложителя на 

необходимите графици, които се регистрират в ЕВН България Електроснабдяване ЕАД;  

- администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП на 

територията, на която се намира съответната измервателна точка;  

- изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на Възложителя 

с цел оценка на енергийната му ефективност;  

- регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на прогнози и 

всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на 

електроенергия;  

- разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. В случаите на небаланси 

на електрическа енергия същите са за сметка на изпълнителя. 

В цената не се включва: 

- цената за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС); 

- определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“; 

- мрежови услуги (такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната 

мрежи); 
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- нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. 

Възложителят ще заплаща реално потребените количества нощна нетна активна електрическа 

енергия в лева за kWh съгласно ценовото предложение. 

В цената по договора се включват и регулаторно определените цени за: 

- цената за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС); 

- определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“; 

- мрежови услуги (такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната 

мрежи); 

- нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. 

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор 

на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕВН 

България Електроснабдяване ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за обекти, които 

са посочени в приложения списък. 

В приложения списък е показано потреблението на потребителя за последните 12 месеца. 

Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление, 

изготвяне на почасови графици, администриране на информационния поток към ЕВН България 

Електроснабдяване ЕАД, както и отговорност по балансиране. 

 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще е длъжен да: 

1. продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия в мястото на 

доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия, приети с решение 

на КЕВР, последно обн. в Държавен вестник (ПТЕЕ). 

2. включи Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без 

Възложителя да заплаща такса за участие. 

3. извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така, 

че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

4. издава единни фактури на Възложителя, включваща консумираната активна 

електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, както и всички 

нормативно определени мрежови услуги. 

5. уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: невъзможност или 

забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го 

представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този Договор; 

промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др. 

6. предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в Договора информация, 

данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора. 

7. спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към 

него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) така, че 

да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

8. да подмени при необходимост, съществуващите средства за търговско измерване на 

електрическа енергия изцяло за своя сметка. 

Планиране на количествата: Изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за доставка на 

електрическа енергия на възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови 

енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за 

съответния ден. 

Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните 

помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя. 

Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕВН България 

Електроснабдяване ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

Възложителят ще упълномощи изпълнителя да потвърждава графиците за доставка пред ЕВН 

България Електроснабдяване ЕАД.  

Възложителят ще уведомява Изпълнителя с писмено предизвестие 10 (десет) дни преди 

провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения с 

уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари 

и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху договорното изпълнение. 

В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или дълготрайна 

невъзможност за електропотребление, Възложителят писмено ще уведоми Изпълнителя, до 3 

(три) работни дни от възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия 
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и очакваната продължителност на събитието. 

  

Място на извършване: Електроенергийната система на Република България. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 66 000 лв. без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция:  

  

Наименование:  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  

 Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: От участие в обществената поръчка се отстранява 

участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 

7 от ЗОП, както следва: 

 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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 Наказателния кодекс; 

 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 5. е установено, че: 

 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението 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; 

 6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по чл.56, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по чл. 54, 

ал. 2 от ЗОП са: 

 1. лицата, които представляват участника; 

 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 

по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи. 

 Това са лицата, както следва: 

 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

 2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
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закон; 

 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон; 

 6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

 7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

 8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; Когато лицето има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 

процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени. 

 На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените 

поръчки се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.   

На основание чл.97, ал.6  от ППЗОП декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се подписва от лицата, които представляват 

участника.                         

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: На основание чл.60 от ЗОП 

участниците следва да притежава за лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа 

енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 

от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ.  

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, 

минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл.39, ал.1, т.1 

и/или т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за този член от 

обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа 

енергия и „координатор на балансираща група“. 

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, 

„Годност”, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства. 

 

Към очакваната дата за сключване на договор лицензията на изпълнителя, членовете на 

обединението и подизпълнителите, от които се изисква такъв документ, задължително следва 

да е валидна. Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за които се 

изисква лицензия, се задължава(-т) през целия период на изпълнението на договора до 

извършване на окончателното плащане от  Възложителя към Изпълнителя, да поддържа(-т) 

валидно(-и) лицензия. 

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и 

подизпълнители,   които   ще   извършват   съответна   доставка   при изпълнението на 

договора за обществената поръчка, са  длъжни  в  срок  не  по-късно  от  датата  на  

сключване  на договора да представят копие от лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с 

електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ 

права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 

39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ. 

  

Икономическо и финансово състояние:  НЕПРИЛОЖИМО 

  

Технически и професионални способности: I. Участникът да прилага системи за управление 

на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват 

„търговия с електрическа енергия“ или еквивалент.  

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 
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съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до 

такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 

независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 

Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения 

валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще 

изпълняват дейности по доставката, предмет на поръчката и съобразно разпределението на 

дейностите по договора за обединение. 

Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при 

евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по доставката, 

предмет на поръчката, представят валиден сертификат или еквивалентен. 

Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на 

управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в 

областта на търговия с електрическа енергия или еквивалент. 

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно 

законодателството си. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона 

на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение 

според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено 

пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 

търговски орган в държавата, в която той е установен. 

 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални 

способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага 

по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

 

Използване на капацитета на трети лица 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

техническите способности и професионалната компетентност. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по чл.65, ал. 4 от ЗОП. 

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може 

да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 

на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

 

Подизпълнители 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 



7 
 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл.66, ал. 

2 от ЗОП. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа 

на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да 

го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 

от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 

на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят 

уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният 

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, 

коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 11 от ЗОП. 

 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 

възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по-горе. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са 

му служебно известни. 

 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има  право да изпълнява доставки 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не 

поставя  условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.  
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Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг  участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Показател 1 – Предлагана цена (Д) оферирана единична цена за един kWh дневна 

нетна активна електрическа енергия /06,00 часа – 22,00 часа/ 

Тежест: 50 

  

Име: Показател 2 – Предлагана цена (Д) оферирана единична цена за един kWh нощна 

нетна активна електрическа енергия /22,00 часа – 06,00 часа/ 

Тежест: 50 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 12.05.2017г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 10.06.2017г.                     Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  15.05.2017г.                    Час: (чч:мм) 11:00 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община 

Сърница на адрес: гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: НЕПРИЛОЖИМО 
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 Друга информация (когато е приложимо): Преди сключването на договор за обществена 

поръчка по съответната обособена позиция, възложителят изисква от участника, определен 

за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията 

за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

  

 

 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг)  05.05.2017г. 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Неби Реджеп Бозов- П.П. (чл.2 от ЗЗЛД) 

Длъжност: кмет на община Сърница 

 


