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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: 1/04.07.2018 г. ] 

  

 Възложител: „Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на 

италиански език и култура”  

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00376 

Адрес: гр.София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница” № 21 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Румен Доновски 

Телефон: 02/29048260 

E-mail: nukk@abv.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: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и 

координатор на балансираща група за нуждите на Национален учебен комплекс по 

култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура”. 

 
Кратко описание:  В предметния обхват на обществената поръчка е включено 

изпълнението на следните дейности: 

 

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

координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на 

информационния поток с ЧЕЗ Разпределение България АД и „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД (ЕСО),както и поемане на разходите за небаланс. 

 
Място на извършване: гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница“ № 21 и Монумент 

„Камбаните„ гр. София; район „Панчарево „Малинова долина – Бункера; парцел № 848; 

Кад. Лист № № 741 и 748; съгл. Акт за Публично – държавна собственост № 02213 / 1994 

г./. 

 Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000.00 лв. 

  

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

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата обява и документацията за участие на възложителя. Не се 

допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от 

тях лица, включително и чрез гражданско дружество/ консорциум в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при 

наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.  

Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие да 

бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта 

съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП. Едно лице може да участва само в едно обединение (чл. 

101, ал. 10 от ЗОП). Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и 

съща процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 

Участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.   

 

Изисквания за личното състояние: [За участниците не следва да са налице обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се доказва с декларация 

по образец. Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Декларацията се подава и от 

членовете на обединението, подизпълнителите и третите лица, на капацитета на които се 

е позовал участникът по отношение на критериите, свързани техническите способности и 

професионалната компетентност. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП 

не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

за последната приключена финансова година. 

На основание чл. 57 ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. В случай че за 

участник е налице някое от описаните в настоящата документация основания за 

отстраняване, съгласно чл. 54 ЗОП същият има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване.] 

 Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изискване за 
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икономическо и финансово състояние на участниците.] 

Критерии за подбор: 

10.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Участникът трябва да притежава валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, 

включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за 

енергетиката. Когато е налице решение за изменение на лиценза, то се представя заездно 

с него. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за 

участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, 

изискването за притежаването на лиценз с посочения обхват се отнася и до посочените в 

офертата подизпълнител/и, които ще изпълняват самостоятелно някои или всички видове 

доставки по техническата спецификация. 

Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Не се разглежда офертата на участник, който не отговаря на изискването за притежаване 

на посочената лицензия. 

Съответствието на участниците се доказва със следните документи: 

Валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за 

енергетиката, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ или 

придружена с решение на КЕВР за допълване на съществуващата лицензия по чл. 39 от 

Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността „Координатор на 

балансираща група“ - заверено копие. Когато е налице решение за изменение на лиценза, 

то се представя заедно с него. Ако участникът е обединение, документът се представя за 

участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. 

 Технически и професионални способности: 

Участникът трябва да има реализирани* поне две доставки с предмет, идентичен или 

сходен** с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години общо, 

считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден 

или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване 

се отнася общо за обединението. 

* За реализирани доставки се приемат доставки в процес на изпълнение, когато са 

изтекли 6 (шест) и повече месеца от началото на изпълнението. 

** Под идентичен или сходен предмет следва да се разбира доставка на електрическа 

енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени. 

Съответствието на участниците се доказва със следните документи: 

Списък на доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, 

изпълнени през последните 3 години общо, считано от датата на подаване на офертата, в 
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зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В списъка следва 

да се посочат стойностите, периодите и получателите на доставките по Образец № 8 от 

настоящата документация. 

10.2.2. Участникът следва да има изградена 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 on-line възможност за информиране на възложителя при поискване. 

Съответствието на участниците се доказва със следните документи: 

Декларация, че участникът има изградена 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 

on-line възможност за информиране на възложителя при поискване - свободен текст, 

оригинал. Ако участникът е обединение, документът се представя за един или повече от 

участниците в обединението. 

10.2.3. Участникът следва да има възможност да достави цялото прогнозно количество 

електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение на обекта 

на възложителя. 

Съответствието на участниците се доказва със следните документи: 

Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно количество 

електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение на обекта 

на възложителя - свободен текст, оригинал. В декларацията задължително се посочва и 

броят на членовете в балансиращата група към датата на подаване на офертата. Ако 

участникът е обединение, документът се представя от един или повече от участниците в 

обединението. 

10.2.4. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество по стандарт 

ISO 9001:20хх или еквивалент, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка или 

да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. 

Съответствието на участниците се доказва със следните документи: 

Копие на валиден към датата на подаване на офертите сертификат за съответствие на 

системата за управление на качеството на участника със стандарта ISO 9001:20хх или 

еквивалентен, с обхват, включващ предмета на поръчката. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

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. 
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Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното 

изискване за изпълнени услуги се доказва от един или повече от участниците в обединението. 
  

 

  

 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] 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: [                                       Тежест: [ ] 

 

Име:                                         Тежест: [  ] 

Име:                                         Тежест: [  ] 

Име:                                         Тежест: [  ] 

 

Комплаксна оценка. 

 

 Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 10.07.2018  г.                      Час: (чч:мм) 17:30 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 11.09.2018  г.                      Час: (чч:мм) 17:30 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 11.07.2018 г. от 10:00 часа 

В случай на промяна на датата и часа за отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени 

писмено, а съобщение за това ще бъде публикувано в профила на купувача. 

 

Място на отваряне на офертите: административната сграда на Национален учебен комплекс 

с Лицей за изучаване на италиански език и култура”  При отваряне на офертите могат да 

присъстват представители на участниците.   

  

 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: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 Офертата за участие се изготвя по приложените към обявата образци и указанията на 

възложителя, заложени в документация за участие, публикувани на интернет страницата на 

възложителя,профил на купувача на адрес: https: http://www.nukk.org/bg/procurement/ 

Офертата се подава на български език – на хартиен носител, в запечатана непрозрачна опаковка, 

върху която се поставя следния надпис: 

-наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

-адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

-наименованието на поръчката, за която се подава оферта за участие; 

Офертата на участника трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да се представи в 

запечатана, непрозрачна опаковка съгласно изискването на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като съдържа 

следните документи: 

 

16 Оферта следва да съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи и информация, подписан от участника.-Образец 1 

2. Оферта за участие в обществената поръчка - изготвена по Образец № 2, в оригинал. 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - изготвена по Образец № 3, в оригинал. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва 

от всички лица, които представляват участника. Когато деклараторът е чуждестранен 

гражданин, декларацията се представя и в превод. 

4.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - изготвена по Образец № 4, в оригинал. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 

лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от 

едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се 

представя и в превод. 

5.При участници обединения - когато е приложимо: 

• Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

изготвен в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП и раздел II, т. 13 от 

настоящата документация - в оригинал или нотариално заверено копие; 

• Когато в документа не е посочено лицето, което има право да представлява участниците 

в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващия, в оригинал или нотариално заверено копие. 

6. Декларация за неразгласяване на информация - изготвена по Образец № 5, в оригинал. 

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник - изготвена по Образец № 6, в 

оригинал; 

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
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с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици - изготвена по Образец № 7, в оригинал. 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. 

9. За доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

участникът трябва да представи копие от валидна лицензия за „Търговия с електрическа 

енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от 

Закона за енергетиката, в съответствие с Раздел I, т. 10.1 от настоящата документация. 

10. За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да 

представи следните документи: 

10.1.Списък на доставките, извършени през последните 3 години идентични или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, в съответствие с Раздел I, т. 10.2.1 от  документация - 

изготвен по Образец № 8, в оригинал; 

10.2.Декларация, че участникът има изградена 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 on-line възможност за информиране на възложителя при поискване - 

свободен текст, оригинал. 

Ако участникът е обединение, документът се представя за един или повече от 

участниците в обединението. 

10.3. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно 

количество електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение 

на обекта на възложителя - свободен текст, оригинал. 

В декларацията задължително се посочва и броят на членовете в балансиращата група 

към датата на подаване на офертата. Ако участникът е обединение, документът се 

представя от един или повече от участниците в обединението. 

10.4. Валиден сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:20хх или 

еквивалентен на участника, с обхват, включващ предмет на поръчката. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството на услугата. 

11. Техническо предложение, изготвено по Образец № 9, в оригинал. В случай на 

приложимост, към него се представят и следните документи: 

11.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

11.2. Декларация за конфиденциалност, изготвена по Образец № 10 - оригинал, относно 

това коя част от офертата има конфиденциален характер и участникът изисква от 
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възложителя да не я разкрива; 

11.3. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - изготвено по Образец 

№ 11, в оригинал, заедно с приложенията към него. 

12. Ценово предложение - изготвено по Образец № 12, в оригинал. 

17. Отваряне на офертите 

Офертите ще бъдат отворени в сградата на Национален учебен комплекс с Лицей за 

изучаване на италиански език и култура” , София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница” № 21. 

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 ЗОП възложителят удължава срока за получаване 

на офертите с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени 

по-малко от три оферти. Съгласно ал. 3 на същата разпоредба след изтичане на 

удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от 

техния брой. 

За неуредените въпроси от настоящата обява ще се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото 

законодателство в Република България. 

 
   

 
 Дата на настоящата обява 

Дата: (03/07/2018 г.) 

 
 
 Възложител           

 

Трите имена:     Величка Велянова данните са заличени по чл. 2 от ЗЗЛД 

 

                              (Подпис и печат)  

 

Длъжност:  Директор на „Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване 

на италиански език и култура”   
 

 

 

 

 

 

 


