
Обявление за изменение или допълнителна информация

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

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

Официално наименование:
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000320655

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Вършец

Пощенски адрес:
бул. БЪЛГАРИЯ №.10

Пощенски код:
3540

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Ivan Mihaylov Lazarov

Електронна поща:
admin_varshetz@mail.bg

Телефон:
+359 095272222

Факс:
+359 095272323

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.varshets.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27702

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование



Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група
за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца

Референтен номер (в приложимите случаи)
57

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група
за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”.
Предмет на обществената поръчка включва:

- доставка на електрическа енергия - ниско и средно напрежение;

- оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика;

- планиране и прогнозиране от името на Възложителя;

- изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете свързани с
прогнозирането и небалансите остават за сметка на Изпълнителя;
- участие във фирмената балансираща група;

- поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Вършец към включени в
електроразпределителна мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, който се прилага към договора.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31-август-2020

Раздел VІI: Промени

VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (1)

Номер на раздел
III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени
Списък и кратко описание на критериите за подбор

Вместо



Техническа и професионална способност /основание чл.63, ал.1, т.1 и т.10 от ЗОП/:

1.Всеки участник в процедурата следва да има лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и да е регистриран
в Електроенергийният системен оператор (ECO), като търговец на електрическа енергия и като координатор на
стандартна балансираща група със статус „активен”.
2. Всеки участник следва да има 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.
3. 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 1 /една/
доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под доставки които са идентични или сходни с предмета и
обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по – малко от 750 000 Kvh електрическа
енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени. В случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Да се чете

Техническа и професионална способност /основание чл.63, ал.1, т.1 и т.10 от ЗОП/:

1.Всеки участник в процедурата следва да има лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа
енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и да е регистриран
в Електроенергийният системен оператор (ECO), като търговец на електрическа енергия и като координатор на
стандартна балансираща група със статус „активен”.
2. Всеки участник следва да има 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.
3. 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 1 /една/
доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под доставки които са идентични или сходни с предмета и
обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по – малко от 750 000 Kvh електрическа
енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени. В случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
4. Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща
измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на Възложителя или да бъде
предложен безплатен достъп, позволяваш мониторинг и контрол от страна на Възложителя, в която
информацията по обекти се обновява ежемесечно. – декларира се в ЕЕДОП.

VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (2)

Номер на раздел
III.1.3)

Част от текста, която трябва да се промени
Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)

Вместо



1. 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 1 /една/
доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката. . Под доставки които са идентични или сходни с предмета и
обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по – малко от 750 000 Kvh електрическа
енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени. В случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
2. Участника следва да има валиден лиценз издаден от КЕВР/ДКЕВР за „Търговия с електрическа енергия“
съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката (ЗЕ) или еквивалентно.
3. Да притежават решение на ДКЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността
„координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ или еквивалентно.
4.Да са включени в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен
оператор” ЕАД или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно съответния национален закон или еквивалентно.
5.Да имат 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.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Да се чете

1. 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 1 /една/
доставка с предмет, сходен с предмета на поръчката. . Под доставки които са идентични или сходни с предмета и
обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по – малко от 750 000 Kvh електрическа
енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени. В случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
2. Участника следва да има валиден лиценз издаден от КЕВР/ДКЕВР за „Търговия с електрическа енергия“
съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката (ЗЕ) или еквивалентно.
3. Да притежават решение на ДКЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността
„координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ или еквивалентно.
4.Да са включени в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен
оператор” ЕАД или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно съответния национален закон или еквивалентно.
5.Да имат 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.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
6.Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща
измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на Възложителя или да бъде
предложен безплатен достъп, позволяваш мониторинг и контрол от страна на Възложителя, в която
информацията по обекти се обновява ежемесечно. – декларира се в ЕЕДОП.


