Съдържание на документ

Page 1 of 5

01310-2014-0011
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: 19 от 20.11.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", жк. "Илиянци", ул. "Кирил
Благоев" №14, За: Ирина Косева, Савчо Танчев, Катина Чернаева, България 1271,
София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и възстановяване", София,
жк. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsv-bg.com.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на
координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно
напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно
общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно
предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес
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на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.
II.3) Кратко описание на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на електрическа енергия
по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за
обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София,
кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл. 1, предоставено за ползване и
управление

на

Държавно

предприятие

„Транспортно

строителство

и

възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1271, кв.
„Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” № 14. Поръчката е за избор на доставчик от
последна инстанция на активна електрическа енергия и координатор на
балансираща група, както и за извършване на мониторинг върху горепосочения
обект на Възложителя.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
09310000
Описание:
Електрическа енергия
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 18 от 06.11.2014 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-632231
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1310-2014-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
632231
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
06.11.2014 г.
ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
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V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната
документация за участие)
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се
промени:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Вместо:
Поръчката е за избор на доставчик от последна инстанция на активна електрическа
енергия и координатор на балансираща група, както и за извършване на мониторинг
върху горепосочения обект на Възложителя.
Да се чете:
Поръчката е за избор на търговец на електрическа енергия и координатор на
балансираща група, за доставка на електрическа енергия за горепосочения обект на
Възложителя.
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се
промени:
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в търговски или професионални регистри Изискуеми документи и информация
Вместо:
2.3.Декларация от участника (свободен текст) – оригинал или удостоверение за
наличие на вписан в Регистъра на ДКЕВР лиценз на участника за доставка на ел.
енергия от доставчик от последна инстанция, включващ и дейността „координатор
на балансираща група”, издадено от ДКЕВР.
Да се чете:
2.3.Декларация от участника (свободен текст) – оригинал или удостоверение за
наличие на вписана в Регистъра на ДКЕВР лицензия на участника за търговия с
електрическа енергия, включваща и дейността „координатор на стандартна
балансираща група”, издадено от ДКЕВР.
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се
промени:
ІІІ.1.2 ( Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Вместо:
Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без
начислен данък добавена стойност. Възложителят заплаща веднъж месечно
действително

изразходваната

активна

електрическа

енергия,

отчетена

по

измервателните уреди на съответните измервателни точки по цената, предложена от
Изпълнителя /доставчика от последна инстанция/, която трябва да включва както
цената на енергията, така и разходите за балансиране и за изготвяне на дневните
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почасови графици /прогнози/. Възложителят заплаща потребеното количество
електрическа енергия срещу издадена от Изпълнителя фактура за доставената
електроенергия за 1 /един/ месец, в срок 30 /тридесет/ календарни дни, считано от
получаване на фактурата от Възложителя. Изпълнителят /доставчикът от последна
инстанция/

поема

за

своя

сметка

разходите

за

цялото

количество

небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия на Възложителя, съгласно разликата
между

заявената

Изпълнителят
графиците

в

/доставчикът

/прогнозите/

Изпълнителят

Дневните
за

/доставчикът

от
доставка
от

графици

за

последна
на

ел.

доставка

и

инстанция/
енергия

последна

на

реално
подготвя

Възложителя.

инстанция/

подготвя

графиците /прогнозите/ за доставка на ел. енергия на Възложителя. Възложителят
няма да заплаща отделно такса за участие в балансиращата група и за изготвяне на
дневните почасови графици /прогнози/.
Да се чете:
Цените следва да са в лева, с точност до петия знак след десетичната запетая, без
начислен данък добавена стойност. Възложителят заплаща веднъж месечно
действително изразходваната електрическа енергия, отчетена по измервателните
уреди

на

съответните

измервателни

точки

по

цената,

предложена

от

Изпълнителя /търговец на електрическа енергия/, която трябва да включва както
цената на енергията, така и разходите за балансиране и за изготвяне на дневните
почасови графици /прогнози/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща потребеното количество
електрическа енергия срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за доставената
електроенергия за 1 /един/ месец, в срок 30 /тридесет/ календарни дни, считано от
получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнителят /търговец на
електрическа енергия/ поема за своя сметка разходите за цялото количество
небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия на Възложителя, съгласно разликата
между заявената в Дневните графици за доставка и реално Изпълнителят /търговец
на електрическа енергия/ подготвя графиците /прогнозите/ за доставка на ел.
енергия на Възложителя. Изпълнителят /търговец на електрическа енергия/
подготвя графиците /прогнозите/ за доставка на ел. енергия на Възложителя.
Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансиращата група и за
изготвяне на дневните почасови графици /прогнози/.
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" №18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
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URL: http://www.cpc.bg.
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Възложителят ще публикува променените документи и информацията за
обществената поръчка в профила на купувача на адрес:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile.
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
20.11.2014 г.
Възложител
Трите имена: инж. Валери Борисов Василев
Длъжност: Главен директор
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