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ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
№ 00850-2020-0008 в РОП на АОП 
 
 

ОТНОСНО: Отговори на зададени въпроси за разяснения по условията на обществена 
поръчка „публично състезание“ по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „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”. 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 

При спазване разпоредбата на чл.180, ал.1 от ЗОП във връзка зададени въпроси за 
разяснения по условията на обществена поръчка „публично състезание“ по чл.18, ал.1, т.12 от 
ЗОП с предмет: „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”, 
отговарям на поставените въпроси, както следва: 

 
Въпрос № 1. 
Относно т. 1 Изисквания за лично състояние и критерии за подбор – т. 1.1. Представете 

ЕЕДОП за участника, моля да ни бъде предоставена възможност за попълване на ЕЕДОП или 
да ни предоставите образец, в подходящ формат за попълване, който да прикачим на 
електронната платформа. 

 
Отговор № 1 
В електронното досие на обществената поръчка в ЦЕИС – ЕОП на АОП и в сайта на 

община Вършец в раздел „Профил на купувача“ в електронното досие на обществената поръчка 
№ 57/2020 г. ще бъде публикуван еЕЕДОП в които участниците ще декларират съответните 
обстоятелства съгласно изискванията на възложителя към лично състояние и критериите за 
подбор.  

 
Въпрос № 2.  
Относно т. 2 Техническо предложение - 2.1. Представете Вашето предложение за 

изпълнение на поръчката, изготвено съгласно приложения образец - отново липсва образец за 
попълване, моля да ни бъде предоставен. 

 
Отговор № 2 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката образец № 3, както и другите 

образци към документацията са публикувани в формат Word в сайта на община Вършец в 
раздел „Профил на купувача“ в електронното досие на обществената поръчка № 57/2020 г. 

 
Въпрос  № 3 

            Относно т. 3 Ценово предложение - 3.1. Предлагана обща цена за изпълнение на 
поръчката без включен ДДС – полето не е активно и не може да бъде попълнено, нито предлага 

 



алтернатива за прикачване на файлове. Единственото активно поле е т. 3.2. Детайлно ценово 
предложение, което съдържа 3 продукта, мярка, количество, единична цена без ДДС и обща 
цена без ДДС, моля за информация дали тук трябва да впишем цената, с която ще вземем 
участие в процедурата, както и дали цената трябва да е посочена в KWh до 5-тия знак след 
десетичната запетая. 
  

Отговор № 3 
           Ценово предложение образец № 4 към документацията за участие в обществената 
поръчка в т.1 е записано: За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „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" в съответствие с условията на настоящата 
процедура предлаганата от нас цена е : ………… (словом: …………………………………..) лева 
без ДДС за един КWh нетна активна електрическа енергия.. /Посоченият от Вас образец на 
ценово предложение 3.1 се отнася за друга обществена поръчка/.   

 
Въпрос № 4 
В указанията за участие е посочено следното изискване: ,,Участникът следва да има на 

разположение система за мониторинг на измервателнаточка, 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.'', тъй като изскването не е посочено в обявлението на поръчката, моля за 
информация дали е необходимо да се деклрарира в ЕЕДОП. 

 
Отговор № 4 

     С решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 
31.08.2020 г., е включено изискването към участниците, че следва да имат 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. 

  Доказване: 
  Участникът попълва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и 

професионални способности в ЕЕДОП, част: „Управление на веригата на доставките“. 
 
 
     КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ---------П---------- 
 
                /ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/ 
 
 

      *Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 

 


