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I. II. IV.  

BG-София: Покупка 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Доставки 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Наименование, адреси и лица за контакт 
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.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна 

информация:  

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за 

участие:  

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 

ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "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, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14 
Интернет адрес/и: 

Интернет адрес: www.tsv-bg.com. 

ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул. 

"Кирил Благоев" №14, За: Ирина Косева, Савчо Танчев, България 1271, 

София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025 
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и 
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14 
Интернет адрес/и: 

Интернет адрес: www.tsv-bg.com. 
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РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

заявленията за участие:  

ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул. 

"Кирил Благоев" №14, За: Анета Бъчварова, Петя Георгиева, България 

1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025 
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и 
възстановяване", София, ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14 
Интернет адрес/и: 

Интернет адрес: www.tsv-bg.com. 

Вид на възложителя и основна дейност/и 
Публичноправна организация 

I.2)

Основна дейност на възложителя 
Обществени услуги 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и 
възложител/и 
НЕ 

Описание II.1)

Наименование на поръчката, дадено от 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 

на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14. 

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата 
Доставки 
Покупка   
Място на изпълнение: 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. 
Код NUTS: BG411 

II.1.2)

Настоящото обявление е за 
Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.3)

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 

ІІ.1.5)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

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. 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 
09310000 

Описание:  
Електрическа енергия  

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 
Световната търговска организация 
НЕ 

ІІ.1.7)

Обособени позиции 
НЕ 

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти 
НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчката II.2)

Общо количество или обем 
Очакваният прогнозен разход на потреблението на количеството електрическа 

енергия за 12 месеца е 850 000 кВтч, прогнозирани на база действително 

потребление за периода 01.09.2013 г. – 31.08.2014 г., разпределени по месеци, 

съгласно Част ІІ, Раздел І "Пълно описание предмета на поръчката" от 

документацията за участие на Възложителя. 

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС 
100000 BGN 

Опции 
НЕ 

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката ІІ.3)

Продължителност в месеци 
12 

Условия, свързани с изпълнението на поръчката III.1)

Изискуеми депозити и гаранции 
Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 

1000.00 (хиляда) лева без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

оригинал на банкова гаранция за участие (по образец), издадена в полза на 

Възложителя, и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

валидност на офертите, т.е. 150 (сто и петдесет) дни след крайния срок за подаване 

ІІІ.1.1)
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на офертите, или парична сума, внесена по сметка на ДП ТСВ IBAN: 

BG60CECB97901022359800, BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон “Запад” . 

Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда 

на чл.61 и чл.62 от ЗОП. При сключване на договора, участникът определен за 

изпълнител представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от 

договорената стойност без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията 

се представя в една от следните форми: оригинал на банкова гаранция за 

изпълнение на договора (по образец), издадена в полза на Възложителя и валидна 

най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора, или парична сума, 

внесена по сметката на ДП ТСВ IBAN: BG60CECB97901022359800, BIC: 

СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон “Запад”. Платежното нареждане за внесената 

парична сума трябва да бъде в оригинал. Когато участникът е обединение, което не 

е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по 

банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите. 

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредбите, които ги уреждат 
Цената е твърдо договорена в лева без ДДС, за целия срок на поръчката с 

представени в офертата отделните елементи на ценообразуването: (цена в лева за за 

1 (един) кВтч без ДДС,с включени всички разходи за изпълнение на поръчката - в т. 

ч. за изготвяне на дневните почасови графици /прогнози/ и покриването на техните 

небаланси, разходи за заплати, данъци, такси, застраховки, печалба и други. 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 

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 в Дневните графици за доставка и реално 

Изпълнителят /доставчикът от последна инстанция/ подготвя 

графиците /прогнозите/ за доставка на ел. енергия на Възложителя. 

Изпълнителят /доставчикът от последна инстанция/ подготвя 

ІІІ.1.2)
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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/. 

Условия за участие ІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри 
Изискуеми документи и информация: Участниците задължително представят: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 
(свободен текст) - оригинал.2.Представяне на участника, което 
включва:2.1.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 
при провеждането на процедурата.2.2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 
№ 1) – оригинал.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.2.4. При участници 
обединения - копие на договора за обединение, съгласно всички изисквания на т. 
4.5. – 4.5.3 от документацията, подписан от лицата в обединението, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият (заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с 
оригинала”).3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника 
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 
сума.4.Декларация, по образец за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, 
т. 2 от ЗОП – оригинал.5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, по образец за 
видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – оригинал.6.Когато 
участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
всеки от тях попълва и представя в офертата Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, по образец – оригинал.7.Декларация 
за приемане на условията в проекта на договор, по образец – оригинал.8. 
Нотариално заверено пълномощно /оригинал/, в случай че лицето, което ще 
представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. 
Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява 
участника.9.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, по 
образец.10.Документ – справка от „Елекроенергиен системен оператор” ЕАД, 
удостоверяващ количеството доставена ел. енергия (MWh) от кандидата на 
свободния пазар по вътрешни графици към крайни клиенти в Република България 
за последните три години преди 01. 09. 2014 г. – оригинал.11.Ценово предложение, 
по образец – оригинал. В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, документите по т. 2.1. и 2.2. се представят за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2.3. се 
представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието 
си с критериите за подбор. 

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности 
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за 
доказване на икономическите и финансовите възможности на участниците. 
Минимални изисквания: Съгласно ІІІ.2.2) 

ІІІ.2.2)

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

Технически възможности 
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите си 
възможности и професионална квалификация участниците трябва да представят 
следните документи: 1.Списък на доставките с предмет еднакъв или сходен с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата на участника (в оригинал), и 
удостоверения към посочените в списъка доставки – оригинали или заверени копия 
с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”, издадени от получателите на 
доставките или от компетентни органи или посочване на публичен/ни регистър/и, в 
който/които е публикувана информация за доставките. 2.Сертификат за въведена 
система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 
или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка (заверено 
копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат 
на участника).Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на 
офертите и трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна 
акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, 
на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската 
организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния форум по 
акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 
9001 и с EAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата 
поръчка. 3.Декларация, по образец за потвърждаване възможностите за доставки на 
цялото количество електроенергия, съгласно документацията за участие, в 
необходимите срокове и с необходимото качество – оригинал. Когато участник в 
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят 
само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор. 
Минимални изисквания: Участниците следва да имат изпълнени минимум 3 (три) 
доставки през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата си, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка 
(доказва се със списък на доставките и удостоверения, издадени от получателите на 
доставките по списъка или от компетентни органи или чрез или посочване на 
публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките). 
Списъкът на доставките, представените удостоверения и посоченият/те публичен/и 
регистър/и трябва да съдържат следната информация: Предмет на доставката, 
възложител и/или получател по доставката и срок на изпълнение (начална и крайна 
дата на изпълнение на доставката). Под сходен предмет на доставката се разбира 
доставката на ел. енергия от доставчик от последна инстанция, в качеството му и на 
координатор на балансираща група. Удостоверенията и информацията в 
посоченият/те публичен/и регистър/и, издадени от получателите на доставките 
следва да се покриват с доставките, посочени в таблицата. Когато участник в 
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят 
само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор. 

ІІІ.2.3)

Специфични условия при обществени поръчки за услуги ІІІ.3)

Вид процедура ІV.1)

Вид процедура 
Открита 

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертите ІV.2)

ІV.2.1)
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Критерии за оценка на офертите 
Икономически най-изгодна оферта при: 

ІV.2.1)

Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 
Показател: предлагана цена за изпълнение на поръчката (без ДДС) - К1 ; тежест: 80 
% 
Показател: количество доставена ел. енергия (кВтч) на свободния пазар по 
вътрешни графици към крайни клиенти в Република България за последните три 
години преди 01. 09. 2014 г. - К2; тежест: 20% 

Административна информация IV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ 
(при състезателен диалог) 

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие 
27.11.2014 г.  Час: 16:30 

Платими документи 
ДА 

Цена: 20 BGN 

Условия и начин на плащане 
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци, 

ул. “Кирил Благоев” № 14, етаж 3, стая 320, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 

12,30 до 16,30 часа, до 27.11.2014 год., срещу невъзвръщаема сума в размер на 20,00 

(двадесет) лева без ДДС, /24.00 лева с ДДС/, внесена в касата на предприятието. 

Участието в процедурата става само след закупена документация за участие на 

Възложителя, публикуваната документация в профила на купувача на Възложителя 

е само за сведение. 

Срок за получаване на оферти или заявления за участие 
04.12.2014 г.  Час: 16:30 

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 
участие 
Български 

IV.3.6)

Срок на валидност на офертите IV.3.7)

Продължителност в дни 
120 

Условия при отваряне на офертите IV.3.8)

Дата: 05.12.2014 г.  Час: 11:00 

Място 
ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци, 

ул. “Кирил Благоев” № 14, заседателна зала № 407, на 05.12.2014год., в 11,00 часа. 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (ако има 

такива) и лицата, съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим 

за достъп до сградата, където ще се извършва отварянето. 
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Tова представлява периодично възлагане на поръчка 
НЕ 

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 
ЕС 
НЕ 

VI.2)

Допълнителна информация 
Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да 

подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), обявените от Възложителя условия и настоящата документация. 

Всички документи в офертата следва да бъдат ясни и четливи, представени на 

български език, освен когато това е посочено в настоящата документация, без 

поправки и/или изтривания. При изготвяне на офертата, участникът трябва да се 

придържа точно към условията и образците, посочени в настоящата документация. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за 

участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Всички документи, освен когато 

това е посочено в настоящата документация, се представят в оригинал, а при 

представяне на ксерокопия на документи същите следва да бъдат заверени с надпис 

„Вярно с оригинала", подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника. 

Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път на документацията за 

участие в процедурата в профила на купувача на адрес:http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/. 

VI.3)

Процедури по обжалване VI.4)

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: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.1)

Подаване на жалби 
Съгласно чл.120 от ЗОП 

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1271, София, 

Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление 
06.11.2014 г.  

VI.5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 
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