Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ АД
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

115006679
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр. Пловдив
Пощенски адрес:

ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 242А
Пощенски код:

4003
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Rozalin Petkov Petkov
Електронна поща:

director@freezone.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://freezone.bg/index.php
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/26487
I.2)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/69621
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/69621

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител.....
II.1.2)

Основен CPV код

09310000
II.1.3)

Обект на поръчката

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от
изпълнител, координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор
за комбинирани услуги, съгласно чл. 11, т.10 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), предвиждащ
и плащане на услугите „достъп до мрежата“ и/или „пренос на електрическа енергия“Прогнозно количество за
доставка на електрическа енергия с ИЕПО, за срока на договора е: общо 452 MWh за 24 месеца.
В прогнозното количество е включена и консумация на ел. енергия - допълнителни доставки за евентуално
присъединяване на нови обекти, като прогнозното количество за доставка на ел. енергия при евентуално
присъединяване на нови обекти с ИЕПО, е 12 MWh за 24 месеца (по 6 MWh а 12 месеца).
При евентуално присъединяване на нови обекти Възложителят си запазва правото да възложи „опция за
допълнителни доставки” в обем и стойност
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

56000
Валута

BGN
II.1.6)

Обособени позиции (когато е приложимо)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

65310000
II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна
балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за комбинирани услуги, съгласно чл. 11,
т.10 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), предвиждащ и плащане на услугите „достъп до
мрежата“ и/или „пренос на електрическа енергия“ (доколкото е приложимо), общо за 2 бр. обекти на
Възложителя, присъединени на ниво ниско напрежение, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а:

II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

56000
Валута

BGN
II.2.7)

Информация относно опциите
Опции

да
Описание на опциите

При евентуално присъединяване на нови обекти Възложителят си запазва правото да възложи „опция за
допълнителни доставки” в обем и стойност, както следва:
Прогнозната стойност на опцията е в размер на 2900.00 лв. без ДДС за 24 месеца, която е включена в размера на
прогнозната стойност на поръчката. Прогнозно количество – 12 MWh за 24 месеца, което е включено в общото
прогнозното количество за консумация на ел. енергия.
Посочената прогнозна стойност и прогнозно количество имат ориентировъчен характер за срока на договора и не
обвързват Възложителя.
При включване на нови обекти, Възложителят ще заплаща за доставената ел. енергия по договорената с
Изпълнителя цена.
В случай на присъединяване на нови обекти след сключване и влизане в сила на договора, за тях ще се
осъществява доставка на ел. енергия при спазване на договорените по силата на сключения договор условия.
„Опцията за допълнителни доставки” се счита за упражнена, след изрична писмена заявка от страна на
Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл.116,
ал.1, т.1 от ЗОП. Заявката и допълнителното споразумение следва да съдържат цялата налична информация при
Възложителя, необходима на Изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия.
Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната
доставка.
II.2.8)

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

не
II.2.9)

Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на поръчката
без ДДС.
под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не помалък от 30 дни след изтичане срока на договора.
или
- застраховка

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1)

Изисквания за личното състояние

В настоящата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл.10, ал.1 от Закона за
обществени поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) и изискванията
на Възложителя посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка.
2. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участник:
2.1. за който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП, а именно когато:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, 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;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
2.1.3. 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, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение 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;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Точка 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни
вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не
повече от 50 000 лв.
2.3. Съгласно чл.54, ал. 2 от ЗОП – основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан
участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му.
В случаите по чл.54, ал. 2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за
това физическо лице.
Цитираните лица са описани в чл.40 от ППЗОП.
Информация относно липсата или наличието на горе посочените обстоятелства се попълва в Част III, Раздел А, Б,
В и Г от ЕЕДОП.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

възложителя не поставя изисквания
III.1.3)

Технически и професионални способности

1. Всеки от участникът следва да има опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка - за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Под сходни доставки следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
и /или еквивалентно и дейност като координатор на балансираща група.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез
попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави
списък на доставките идентични и/ или сходни с предмета на поръчката, придружен с доказателства за
изпълнението им.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП за участниците и преди сключването на договор за обществена поръчка с
участника, определен за изпълнител, възложителят изисква да се предоставят заверени копия на сертификати за
въведени системи за управление, издадени от независими лица съгласно изискванията на чл.64, ал.5 или ал.6 от
ЗОП.
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.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за технически и
професионални способности се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
III.1.4)

Правоспособност за упражняване на професионална дейност

1.1.Всеки участник в процедурата трябва да притежава валиден лиценз за търговия с електрическа енергия,
съгласно чл.39 във връзка с чл. 69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и е координатор на балансираща група
съгласно чл.96а от ЗЕ.
1.2. Всеки участник следва да има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за
търговия с електрическа енергия с „Електроразпространение Юг“ ЕАД, с ЕИК: 115552190, в качеството му на
оператор на разпределителната мрежа.
Изискванията по т. 1.1. и т. 1.2.. включително, се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй
като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква
лиценз и съответни регистрации по местното законодателство, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във
връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел
А: Годност.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на документите. В случай на
обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се
доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението
на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които
съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение

не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1)

Срок за получаване на офертите
Дата

13-август-2020
Час

23:59
IV.2)

Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

3
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

14-август-2020
Час

12:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Дата на изпращане

03-август-2020

Възложител

Име и фамилия:

Розалин Петков
Длъжност:

изпълнителен директор

