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Версия за печат
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-Русе:
РЕШЕНИЕ
Номер: 48 от 05.10.2015 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Свободна зона - Русе ЕАД, бул. Тутракан № 71, За: Весела Павлова-Янкова / Нели
Колева/ инж. Цветан Комбев, Република България 7003, Русе, Тел.: 082 880800, E-mail:
trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112
Място/места за контакт: Свободна зона - Русе ЕАД, бул. Тутракан № 71, адм. сграда,
ет. 3, Деловодство.
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.freezone-rousse.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.freezone-rousse.bg/index.php?

subpage=50&page=140&lang=bg.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Друг: Организирането, изграждането, експлоатацията и стопанисването на активите
на "Свободна зона - Русе".
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690650&newver=2
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чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/
на конкурса за проект
Предмет на настоящата процедура е: „Доставка на нетна електрическа енергия на
ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при
условията на либерализиран пазар за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД, със
седалище и адрес на управление, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71”. 1. Изготвяне от
Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните
небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен
график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график
обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 2. Изпращане
от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на
информация с ЕСО. 3. Координиране и балансиране на количествата нетна
електрическа енергия. 4. Регистриране на графици за доставка на електроенергия през
Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на
договорени и измерени количества електроенергия, небаланси. 5. Следене на
почасовите измерени количества електроенергия в графичен и табличен вид. 6.
Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и
месечното електропотребление на „Свободна зона - Русе” ЕАД. 7. Оказване на
съдействие в процеса на регистрация на обектите на Възложителя.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съобразно изготвените от „Свободна зона - Русе” ЕАД разчети и справки направени
на база очакваната стойност на доставката през следващите 12 /дванадесет/ месеца,
коригирано с прогнозните количества за 2016 г., прогнозната стойност на настоящата
процедура е 389 758.00 (триста осемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и
осем) лв. без ДДС. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690650&newver=2
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от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е по-висока от 66
000.00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани
за възлагане през следващите 12 /дванадесет/ месеца поръчки за доставка на нетна
електрическа енергия, съобразно правилата на чл. 15, ал. 3 – 7 от ЗОП и в
съответствие с текста на чл. 45в, ал. 2, т. 2, буква „б” от ЗОП не надвишават сумата от
391 160.00 (триста деветдесет и една хиляди сто и шестдесет) лв. без ДДС,
Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури, като
прилага предвидените в ЗОП опростени правила. Предвид обстоятелството, че
естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите
спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или
някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е
налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по
предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Поради
обстоятелството, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на
публикуване на обявлението е предоставен пълен достъп по електронен път до
документацията за участие в процедурата, както и това, че в обявлението е посочен
Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, Възложителят ще приложи
разпоредбите на чл. 64, ал. 3 от ЗОП.
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
05.10.2015 г.
Възложител
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=690650&newver=2
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Трите имена: Димитър Данаилов Недялков
Длъжност: Изпълнителен директор
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