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УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за
участие в процедурата, като условията и реда, при който ще се избере изпълнител на
поръчката са съобразени със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за
прилагане на ЗОП (ППЗОП).
I.

ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложител
Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка –
събиране на оферти чрез обява – възлагана по реда на ЗОП, съгласно чл. 5, ал. 2, т.14 от
ЗОП е Изпълнителния Директор на „Свободна зона - Пловдив” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ:
115006679.
„Свободна зона - Пловдив” АД, е с административен адрес: гр. Пловдив 4003,
ул.”Васил Левски” № 242 А, тел. 032/960833 или +359 884411200, факс: 032/960833, е-mail:
director@freezone.bg , с интернет адреси: Основен адрес http://www.freezone.bg и адрес на
профила на купувача: https://freezone.bg/index.php/profil/protzeduri-po-zop
2. Правно основание за откриване на процедурата. Възлагане чрез електронна
пратформа.
2.1. Правно основание за откриване на процедурата.
Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка –
събиране на оферти чрез обява на основание чл.187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП.
За нерегламентирани условия и изисквани в настоящите указания, се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
2.2 Възлагане чрез електронна платформа.
Възлагането на обществената поръчка, се осъществява с електронни средства чрез
използване на централизирана електронна платформа – Централизирана автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при Агенция за
обществени поръчки (АОП), наричана за кратко „платформа“.
3. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка:
Съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП, събирането на оферти с обява е процедура, която се
прилага при стойностни прагове на поръчката от 30000 лева до 70000 лева, в която всички
заинтересовани лица, отговарящи на условията по закон, могат да подадат оферта. В
конкретния случай, прогнозната стойност на възлаганата поръчка възлиза на 56000 лева без
ДДС за 24 месеца.
4. Обект на поръчката – Доставка;
5. Предмет на поръчката – „Доставка на нетна активна електрическа енергия
от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с
пълно администриране на информационния поток с ЕСО, поемане на разходите за
небаланси за нуждите на “Свободна зона – Пловдив” АД“.
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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“ (доколкото е
приложимо), общо за 2 бр. обекти на Възложителя, присъединени на ниво ниско
напрежение, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242а:
Обект №
1
2

ИТ №
1475544
1475545

Електромер №
03324759
03327863

Тип електромер
Q6BNP7015ELSTER 230/400 V 5/6 A
Q6BNP7015ELSTER 230/400 V 5/6 A

По време на изпълнение на договора, Възложителят може да променя броя и вида на
обектите посочени в Техническата спецификациия, до които се доставя електрическа
енергия, при отпаднала необходимост от ползване на обекти, при придобиване на нови
имоти и/или друга причина. При включване на нови обекти, Възложителят ще заплаща за
доставената ел. енергия по договорената с Изпълнителя цена.
5.1. Обществената поръчка не e с обособени позиции.
Мотиви за невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции:
Налице е обективна невъзможност за обособяване на позиции, тъй като
функционалната свързаност на включените в предмета на поръчката дейности, не
позволяват делимост при осигуряване на електроенергия за обектите на Възложителя.
Предметът на поръчката има комплексен характер, поради което е необходимо същата да се
възложи на един изпълнител с оглед постигане целите на поръчката.
6. Възможност за представяне на варианти на офертите – не се предвижда
възможност за представяне на варианти на офертите.
7. Прогнозно количество/обем:
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).
Важно: Количеството за доставка на електрическа енергия е прогнозно, има
ориентировъчен характер и не обвързва Възложителя.
8. Прогнозна стойност на обществената поръчка –
Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е: 56000.00 лева без ДДС и
67200.00 лева с вкл. ДДС, за срок от 24 месеца.
В прогнозната стойност са включени всички плащания за доставка на нетна
електрическа енергия ниско напрежение за обектите на Възложителя, включени в
поръчката, включително предвидената опция „допълнителни доставки“ с прогнозна
стойност 2900,00 лв. без ДДС и 3480.00 лева с ДДС, за срок от 24 месеца.
Прогнозната стойност на обществената поръчка /договора/ има ориентировъчен
характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да
изразходи цялата посочена прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена.
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8.1. „Опция допълнителни доставки“
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.
9. Източник на финансиране: Финансирането на обществената поръчка е със
собствени средства на Възложителя.
10. Място на изпълнение: Доставката се извършва до обекти на „Свободна зона –
Пловдив“ АД описании в Техническата спецификация, находящи се на територията на
Република България, Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив.
11. Срокът на изпълнение на обществената поръчка е както следва: 24 месеца,
считано от датата на регистрация на първата доставка.
II.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. 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,
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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.
(Съдържанието на ч.40, ал.1 и 2 от ППЗОП е както следва:
„Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
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10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист,
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се
провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.“

2.4. Мерки за доказване на надеждност;
2.4.1. Съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП, участник, за когото са налице основания по чл.
54, ал. 1 има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За
тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.“.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от
ЗОП, тези мерки се описват в Единен европейски документ за обществени пръчки –
(ЕЕДОП).
2.4.2. Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се
представят следните документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
2.4.3. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе
предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението.
Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани от участие в поръчката.
2.4.4. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата
Възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника
мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо.
2.4.5. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден
актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или
концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за
времето, определено с присъдата или акта.
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2.5. Съгласно § 2, т.21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП - "Конфликт на
интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън
неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената
поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до
облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
2.6. Прилагане на основанията за отстраняване
2.6.1. Съгласно чл. 57, ал.1 от ЗОП - Възложителят отстранява от процедурата
участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП възникнали преди или по
време на процедурата.
2.6.2. Чл.57, ал.1 от ЗОП се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое
от основанията за отстраняване.
2.6.3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по
чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
2. три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или
участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от
ЗОП;
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;
2.6.4. В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП възложителят трябва да осигури
доказателства за наличие на основания за отстраняване.
2.7. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 ЗОП.
3. Други основания за отстраняване. Възложителят отстранява от участие,
участник за когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП.
Текста на чл.107 от ЗОП:
„Други основания за отстраняване от участие
Чл. 107. Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява:
1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за
потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта
не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;
4. кандидати или участници, които са свързани лица;
5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на
условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.“
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 Съгласно § 2, т.45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП - "Свързани лица" са тези по
смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, а именно:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.

4. Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено: участие
в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните
актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако са налице
изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелства по
чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
5. Възложителят отстранява от участие участник за кого са налице обстоятелства по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ).
Текста на чл.69 от ЗПКОНПИ е както следва:
„Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от
длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред
институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал.
1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или
контрол след освобождаването му от длъжност.“
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6. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице,
представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, съдържащ следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката.
 определянето на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка;
6.1. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за
да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие за създаване на юридическо
лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица.
6.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор 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.
6.3. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата
за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за
участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в
която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се
позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на
поръчката ще има на разположение тези ресурси.
8. Подизпълнители - участник в настоящата обществена поръчка може да
използва подизпълнители ;
8.1. Участник, който възнамерява да ползва подизпълнител/и, трябва да посочи в
Част IV, Раздел В, поле „Възлагане на подизпълнители“ от еЕЕДОП подизпълнителя/ите и
вида и дела от поръчката, който ще му/им възложи.
8.1.1. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на участник, не може да
подава самостоятелно оферта.
8.1.2. За всеки подизпълнител се представя отделен надлежно попълнен и
подписан от него еЕЕДОП, в който се посочва информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП и
условията ня възложителя.
В случай, че участниците ще ползват подизпълнители трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
8.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
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8.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от
условията по т.8.2. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка
8.4. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
8.5 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
8.6. Не е нарушение на забраната по т.8.5. доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
8.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
8.8. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
8.9. Към искането по т.8.8. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
8.10. Възложителят има право да откаже плащане по т.8.7, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
8.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
8.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и
вида на дейностите, които ще изпълнява.
8.13. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които
доказват изпълнението на условията по т.8.12., в срок до три дни от неговото сключване.
9.
Използване на капацитета на трети лица;
9.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните
способности.
9.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит
за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
9.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,
посочва това в Част II, Раздел В от еЕЕДОП и приложимите полета в Част IV от еЕЕДОП.
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9.3.1. За всяко трето лице се представя отделен надлежно попълнен и подписан от
него еЕЕДОП, в който се посочва информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП и условията на
Възложителя.
9.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.
9.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице,
ако то не отговаря на някое от условията по т.9.4. поради промяна в обстоятелства преди
сключване на договора за обществена поръчка.
9.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по чл.65, ал.2-4 от ЗОП.
10. Указания за попълване на еЕЕДОП.
10.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него
се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен, са длъжни да предоставят информация.
10.1.1. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа
информацията по т.10.1.
10.1.2.Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на
заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката.
10.1.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се
подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на
обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.
10.1.4. Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при
разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация
относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и
списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.
10.2. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, освен изисканата в еЕЕДОП информация,
участниците посочват и 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 участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато
участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел
А от еЕЕДОП се посочва това обстоятелство, като в този случай се подава отделен еЕЕДОП
за всеки един участник в обединението. В случай че обединението е регистрирано по
БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се
посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
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В част II, Раздел А от еЕЕДОП, на поставения въпрос се посочва, дали
икономическият оператор е микро-, малко или средно предприятие.
В част II, Раздел А от еЕЕДОП (когато е приложимо) се посочва обстоятелството
дали участникът участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с друг
икономически оператор, както и последващата изискуема информация в зависимост от
отговора.
В част II, Раздел А от еЕЕДОП участникът представя информация за обособената
позиция, за която участва (когато е приложимо).
10.3. В част II, Раздел Б от еЕЕДОП – се посочва информация за лицата, които
представляват участника, членовете на управителните 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, се
посочва информация за физическите лице, които го представляват съгласно регистъра, в
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правоспособността му.
Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, информация се
представя и за това лице.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице,
което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва
информация относно обхвата на представителната му власт.
10.4. В част II, Раздел В от еЕЕДОП, участникът представя информация, (когато е
приложимо) относно използване капацитета на други субекти.
10.5. Участникът представя информация в Част III: „Основания за изключване“,
Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ от еЕЕДОП, за липсата или
наличието на основания за отстраняване както следва:
- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, свързани с осъждане за
престъпления във връзка с:
 участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
 корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
 измама – по чл. 209 – 213 от НК;
 терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;
 изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б
от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
 детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или чл. 159а – 159г
от НК.
Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата
са осъдени в друга държава членка или трета страна.
10.6. Участникът представя информация в Част III: „Основания за изключване“,
Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“
от еЕЕДОП относно:
- липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП;
10.7. Участникът представя информация в Част III: „Основания за изключване“,
Раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“ от еЕЕДОП, както следва:
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- за липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, свързани
с престъпленията по чл.172, чл.255б и чл.352-353е от Наказателния кодекс. Посочва се
информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга
държава членка или трета страна; При отговор "Да" участникът посочва:- дата на влизане в
сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;- срока на
наложеното наказание;
- за липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, свързан с
нарушения по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда. Посочва се
информация и за аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
- за липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4, т.5, т.7 от ЗОП;
10.8. Участникът представя информация в Част III: „Основания за изключване“,
Раздел Г:“Специфични национални основания за изключване“п от еЕЕДОП, за специфични
национални основания за отстраняване, както следва:
- за липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, свързани
с осъждане за престъпления по 194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а, чл.256-260 от
Наказателния кодекс. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните,
когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
- за липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, свързан с
нарушения на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на
труда. Посочва се информация и за аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.
- за липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, свързан с
нарушения на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Посочва
се информация и за аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
- за липсата или наличието на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ДР на ЗОП.
- за липсата или наличието на обстоятелства във връзка със забрана за участие в
процедурата за обществена поръчка на лица, за които са налице обстоятелствата чл.3, т.8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице изключението
по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
- за липса или наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
10.8.1. С отбелязване на „НЕ“ в част III, Раздел „Г“ от еЕЕДОП, участникът
декларира, че по отношение на него не е налице нито едно от посочените по- горе
национални основания за отстраняване от процедурата.
Ако за лицето подател на еЕЕДОП е налице едно или повече от специфичните
национални основания за отстраняване, то в Част ІІІ, раздел Г от еЕЕДОП се отбелязва
„Да“. В този случай следва да бъде попълнена информация за конкретните обстоятелства,
както и информацията в следващото поле, свързана с предприетите мерки за надеждност по
смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и да бъдат приложени съответните доказателства по
чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
10.9. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма
различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може
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да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица. В този случай към е ЕЕДОП се прикачва попълнена и
подписана Декларация по чл.41 от ППЗОП.
10.9.1. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
10.9.2. В ЕЕДОП по т.10.9 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва,
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
10.9.3. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6
от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не
е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.
10.9.4. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от
лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация
относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице.
10.10. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се
съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за
тези обстоятелства служебно на възложителя.
10.11. Когато при подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност /чл.56 от ЗОП/, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
III.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
1
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.
1.4. Удостоверяване: При подаване на офертата участниците посочват информацията
относно посочените по-горе изисквания в ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А
„Годност“, поле "Вписване в съответния професионален регистър".
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1.5. Доказване: Участниците следва да удостоверят съответствието си с минималните
изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност с
представяне на заверени копия от документите доказващи съответствието с поставените от
възложителя изиксвания
5..
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените по.горе 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.

Commented [K1]: Следва да се има впредвид, че
чуждестранните участници разполгат с различни
документи

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците по
всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да представят всички
или част от документите, чрез които се доказва информацията в еЕЕДОП.
В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, определен за изпълнител,
представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за
третите лица и подизпълнителите, ако има такива.
Забележка: Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по
служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и
безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
2. Икономическо и финансово състояние
Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на
участниците.
3. Технически и професионални способности
3.1.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.
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IV.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

1. Описание на дейностите във връзка с изпълнение на поръчката – съгласто
Техническата спецификация.
2. Изисквания към изпълнението на поръчката:
2.1. Изпълнителят следва да доставя на Възложителя електрическата енергия до
обектите на Възложителя, при спазване на изискванията на всички действащи към датата на
доставката закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на доставки от
такъв характер.
2.2. Изпълнителят следва да регистрира Възложителя като участник в стандартната
балансираща група – непряк член съгласно Правила за търговия с електрическа енергия
/ПТЕЕ/, като Възложителят няма да заплаща на Изпълнителя такса за участие в
балансиращата група. В случаите на небаланси на електрическа енергии, същите са за
сметка на Изпълнителя. На Възложителя не се начисляват допълнителни суми за излишък и
недостиг.
2.3. Изпълнителят следва да изготви всички необходими документи за извеждане и
регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия (ако е
приложимо).
2.4. Изпълнителят следва да извършва всички необходими действия, съгласно
действащите към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора.
2.5. В качеството на координатор на балансираща група, Изпълнителят следва да
осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и да извършва
планиране и договаряне на конкретни нетни количества активна електрическа енергия,
съгласно ПТЕЕ.
2.6. Изпълнителят следва да уведомява възложителя в срок от 3 (три) дни при:
промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по
изпълнението на договора; промяна в данните, необходими за издаване на оригинални
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
2.7. Изпълнителят следва да предоставя на Възложителя поисканите от него и
уговорени в договора информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени
в договора.
2.8. Изпълнителят следва да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната
мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен като регистриран търговец на електрическа
енергия и координатор на балансираща група.
3. В ЦАИС ЕОП в раздел „Оферти“ се намира въпросник „Техническо
предложение“.
Участникът прави своето предложение, представяйки:
3.1.
„Техническо предложение за изпълнение на поръчката” - по образец
приложен в ЦАИС ЕОП, в съответствие с Техническата спецификация.
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Единствено участникът ще бъде отговорен за допуснати грешни и/или пропуски в
Техническото предложение за изпълнение на поръчката.
Допускането на грешки и/или пропуски в Техническото предложение за
изпълнение на поръчката е основание за отстраняване на участника от процедурата.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНАТА И ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
УЧАСТНИКА. НАЧИН И СРОКА НА ПЛАЩАНЕ.
1. Възложителят ще заплаща цена за закупената електрическа енергия, съгласно
предложената от участника класиран на първо място цена за доставка в лева без ДДС за
1 MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, която е единна за
всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна);
1.1. Възложителят не заплаща на Изпълнителя такса за участие в балансиращата
група. В случаите на небаланси на електрическа енергии, същите са за сметка на
Изпълнителя. На Възложителя не се начисляват допълнителни суми за излишък и недостиг.
1.2. Цената по т.1 не включва ДДС, акциз по ЗАДС, такса „Задължение към
обществото“ определена от КЕВР, цени за мрежови услуги /пренос и достъп/, както и
каквито и да е други задължения, които могат да възникнат от промени в законодателството
и/или с решение на съответния компетентен орган.
1.3. Общата дължима стойност по Договора се определя на база стойността на
направените през времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа
енергия формирана съгласно цената по т.1. и разходите:
- за акциз по ЗАДС;
- такса „Задължение към обществото" определена от КЕВР;
- за обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили /СТП/ - разходи
във връзка с регулаторно определените: цени за пренос на количества електрическа енергия
и достъп през/ до електроразпределителните мрежи и цени за пренос на количества
електрическа енергия и достъп през/до електропреносната мрежа;
- ДДС;
- както и каквито и да е други задължения, които могат да възникнат от промени в
законодателството и/или с решение на съответния компетентен орган при условие, че
такива са дължими към доставката.
1.3.1. В случай, че по време на действие на Договора размерът на описаните в
т.1.3. данъци, такси, акциз и задължения бъдат променени, следва да се счита, че същите
се изменят автоматично, в съответствие с нормативно определения нов размер, без да е
необходимо подписването на допълнително споразумение.
1.4. Възложителят заплаща (включително и за възлагане на „опция за допълнителни
доставки“), веднъж месечно, дължимата сума на Изпълнителя на база реално
консумираната активна електрическа енергия, отчетена и определена съгласно данните,
предоставени от измервателните уреди, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на:
- оригинална фактура, като фактурирането се извършва с дата – последния ден на
календарния месец;
- справка за изразходената електрическа енергия по обекти, електромери, дати и
показания за различните видове енергия и тарифни зони в .pdf и .csv формат;
- справка – калкулация за образуване на доставната цена, в която се съдържа
информация за цените, определени на пазара „Ден напред“ на Българската независима
енергийна борса (БНЕБ), за всеки ден от месеца, за който се дължи плащането, по образец –
прложение към договор.
16/28

PLOVDIV FREE ZONE INC. - BULGARIA
4003 PLOVDIV,242А.Vassil Levski str. P.O.B. 75,Tel. Fax:(032) 96 08 33
“СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ” АД
4003 ПЛОВДИВ,бул.“Васил Левски” 242А П.К.75, Факс: (032) 96 08 33
www.freezone.bg
е-mail: director@freezone.bg, trade@freezone.bg

Дължимата от Възложителя сума ще се заплаща по банков път в срок до 30
(тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата. Плащането се извършва в
български левове, с платежно нареждане по банкова сметка посочена от Изпълнителя.
1.4.1. За обектите към Техническата спецификация, Изпълнителят издава
комбинирана фактура, като към цената по т.1. отделно се начисляват и дължат нормативно
определените към датата на доставката: акциз, ДДС, такса „Задължение към обществото",
регулаторно определените цени за пренос на количества електрическа енергия и достъп
през/ до електроразпределителните мрежи; цени за пренос на количества електрическа
енергия и достъп през/до електропреносната мрежа, както и каквито и да е други
задължения, които могат да възникнат от промени в законодателството и/или с решение на
съответния компетентен орган при условие, че такива са дължими към доставката, които се
фактурират на отделни редове.
2. В ЦАИС ЕОП в раздел „Оферти“ се намира въпросник „Ценово
предложение“.
Участникът прави своето предложение, представяйки:
- Ценово предложение - по образец приложен в ЦАИС ЕОП,
Единствено участникът ще бъде отговорен за допуснати грешни и/или пропуски в
ценовото предложение.
Допускането на грешки и/или пропуски в Ценовото предложение е основание за
отстраняване на участника от процедурата.
Извън Ценовото предложение не трябва да е посочена никаква информация относно
цената.
Участник, които и по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си
извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена /или части от
нея/, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
3. Финансиране на обществената поръчка - финансирането на обществената
поръчка е със собствени средства на Възложителя.
VI.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на
договора – в размер на 3% от прогнозната стойност на договора в лева без ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение се представя от Изпълнителя в една от следните
форми:
2.1. Парична сума, внесена по сметката на Възложителя:
Банка: “ТБ Инвестбанк” АД - клон Пловдив, ул. “Константин Величков” № 2;
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG50 IORT 7375 14 000 96200
Бенефициент: „Свободна зона - Пловдив” АД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115006679;
и представяне на документ оргинал или заверено копие.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
Изпълнителя.
Възложителят не дължи лихви върху сумата внесена като гаранция.
2.2. Банкова гаранция в полза на „Свободна зона - Пловдив” АД, с ЕИК по
БУЛСТАТ: 115006670. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
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Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:
2.2.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма,
предварително съгласувана с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по договора;
2.2.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс не
по-малко от 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Банковата гаранция следва да съдържа данни за предмета на процедурата. Банковата
гаранция следва да е с възможност за усвояване от Възложителя на цялата гаранция или
част от нея.
2.2.3. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна
на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
2.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя в полза на „Свободна зона - Пловдив” АД, с ЕИК по
БУЛСТАТ: 115006670. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
Изпълнителя предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица,
издадена в полза на Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се
лице, която трябва да отговаря на следните изисквания:
2.3.1. да обезпечава изпълнението на Договора чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя;
2.3.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс
не по-малко от 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост
срокът на валидност на застраховката се удължава или се издава нова. Застраховката следва
да съдържа данни за предмета на процедурата. Застраховката следва да покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не
може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. При
сключване на застраховката следва да е изплатена цялата застрахователна премия.
2.3.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това,
са за сметка на Изпълнителя.
3. Изпълнителят представя документи за гаранция за изпълнение на договора към
датата на сключването му.
4. Гаранцията представена под формата на парична сума или банкова гаранция
може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са
съгласно проекта на договор от документацията за участие.
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VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ.

ЗА

УЧАСТИЕ.

ОБМЕН

НА

ДОКУМЕНТИ

И

1. Агенцията по обществени поръчки осигурява достъп до информация, свързана с
обществените поръчки, чрез Портала за обществени поръчки („портал“) на адрес:
https://www2.aop.bg. Порталът е публичен и достъпът до информацията в него е безплатен.
Чрез портала се осигурява достъп до: Централизираната автоматизирана информационна
„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) наричана за краткост „платформа“ на
адрес:https://app.eop.bg/today/reporting/search, включително до Регистъра на обществените
поръчки („регистър“) на адрес: https://app.eop.bg/today. Регистърът е публичен и достъпът до
информацията в него е безплатен и свободен.
Възложителят предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
платформата до документацията за обществената поръчка.
Настоящата обществена поръчка се публикува в Регистъра на обществените поръчки
и в Профил на купувача на „Свободна зона - Пловдив” АД, който се поддържа на
платформата на адрес: : https://freezone.bg/index.php/profil/protzeduri-po-zop.
Документите за обществената поръчка са обособени на Профила на купувача, Секция
„Поръчки“ в съответната електронна преписка.
Профилът на купувача е публичен и достъпът до информацията в него е безплатен и
свободен.
2. Документи, свързани с участие в обществената поръчка, се подават чрез
платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и
при спазване на изискванията, поставени от Възложителя.
3. Обменът на документи и съобщения между Възложителя, участниците и
изпълнителлите на обществената поръчка се осъществява чрез платформата.
3.1. Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на
потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, което се
удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. Когато лицето за контакт е
различно от Възложителя или от представляващия участника и изпълнителя, за уведомен се
счита и Възложителят, съответно участникът и изпълнителят.
Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за
наличието на съобщения и документи.
4. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка,
направено до 3дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят ще
публикува писмени разяснения по условията на процедурата в секцията „Разяснения и
съобщения към поръчката“ в Профил на купувача на следващия работен ден след
получаване на искането.
5.

VIII.

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

1. Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие,
дадени от Възложителя
2. Всеки участник следва да изготви своята оферта в съответствие с изискванията
на ЗОП, ППЗОП, настоящите указания и документацията по поръчката. При изготвяне на
офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя
условия.
3. Офертите за участие се изготвят на български език.
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В случай, че от участника се представят документи към офертата на чужд език,
същите следва да са придружени с превод на български език.
4. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация се
представят съгласно приложените от Възложителя образци и в съответните полета посочени
от Възложителя в ЦАИС ЕОП.
5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си.
6. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.
102 и чл. 37 от ЗОП.
7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
9.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в
една и съща процедура.
11.
12. Конкретните стъпки за участие в електронна процедура в ЦАИС ЕОП, като
създаване и подаване на оферта, изпращане на искане за разяснение по документацията и т.н. са
описани в Ръководството за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени
поръчки, което всеки участник може да изтегли от системата ЦАИС ЕОП.
13. Подписването и подаването на офертите изисква прилагането на Квалифициран
електронен подпис (КЕП).
Офертата се подписва чрез използване на КЕП от лица с представителни функции по
закон и/или от лица, които представляват участника по пълномощие.
В случай, че офертата се подписва и подава от упълномощено лице, в Част II, раздел
Б на ЕЕДОП се посочва и лицето упълномощено да представлява участника, както и
информация относно обхвата на представителната власт на упълномощеното лице.
Упълномощаването на определено лице/ца от представляващия/щите по закон се
удостоверява с нотариално заверено пълномощно, съдържащо изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подписва оферти и да представлява участника в
обществени поръчки. Пълномощното се прикачва към електронната оферта в ЦАИС ЕОП, в
посоченото от Възложителя поле.
13.1. Единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/.
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне еЕЕДОП. В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни
да предоставят информация.
ЕЕДОП е приложен в ЦАИС ЕОП като вграден образец. Участниците го изтеглят оттам,
попълват в еЕЕДОП отговорите на въпроситe, по които Възложителят е посочил изисквания в
настоящата документация и го запазват в платформата. еЕЕДОП се подписва с квалифициран
електронене подпис (КЕП) от лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от
Правилника за прилагане на ЗОП.
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Внимание! Системата допуска прилагане на множество електронни подписи към
един ЕЕДОП.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, ал.1 от
ЗОП.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се подава от
всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства,
относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.
13.2. Образците на документи, изготвени от Възложителя, към поръчката в ЦАИС
ЕОП, за които Възложителят не изисква подписване (напр.техническо предложение, ценово
предложение и др.), се попълват и прикачват към електронната оферта, като същите не се
подписват. Същите се считат за подписани с подписването и подаването на офертата.
13.3. Други документи към офертата, които са изискани от Възложителя и/или които
се представят по преценка на участника (напр. декларации, пълномощни, копия на
документи и др.), се прикачват сканирани към електронната оферта, като следва да бъдат с
ясно видими подписи, заверки „Вярно с оригинал“, печат (при наличие на такъв),
нотариална заверка и др., при необходимост.
Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност на всяка страница с
гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър печат на участника/при условие, че участника
разполага с печат. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със
собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в
обединението.
Важно:Платформата позволява офертата да бъде подписана с повeче от един КЕП.
14. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на
представена информация или представени копия от документи да поиска от участника
оригиналите или нотариално заверени копия.
15. Всички документи трябва да са валидни към датата, на тяхното представяне.
IX.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. СРОК НА
ВАЛИНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички
условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и
с проекта на договор.
1.
Съдържание на офертата:
1.1. Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника
в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на Възложителя. EEДОП се
подава чрез функционалностите на ЦАИС ЕОП.
Важно: Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се
представя за всеки участник в обединението. При необходимост от деклариране на
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се представя и за обединението.
Ако се предвижда ползване на подизпълнители ЕЕДОП се пердставя за всеки
подизпълнител. Ако се предвижда ползване капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя
за всяко трето лице.
ЕЕДОП се представя в съотвествие с чл.67 от ЗОП и условията на Възложителя.
1.2. Декларация по чл.41 от ППЗОП – по образец, /когато е приложимо/ ;
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1.3. Нотариално заверено пълномощно – представя се когато лицето, което
подписва офертата, не е законният представител на участника, съдържащо изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подписва оферти, и да представлява
участника в обществени поръчки – /когато е приложимо/;
1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност – заверено
копие /когато е приложимо/;
1.5. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице,
представя заверено копие от Документ за създаване на обединението /когато е
приложимо/;
1.6. Техническо предложение
1.6.1. Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо);
Когато е приложимо се представя информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП от участника
към отговора на въпрос „Техническо предложение“ в процедурата в ЦАИС ЕОП.
1.7. Ценово предложение, съдържащо:
1.7.1. Ценово предложение – по образец;
2.
Подаване на офертата.
2.1.
Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез
платформата ЦАИС ЕОП, съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12
от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от Възложителя. Подаването на оферта е
възможно единствено в установения от Възложителя срок, който е обявен в обявлението за
обществената поръчка и е визуализиран в текущата фаза на процедурата и в нейния график.
Създаването на електронната оферта и нейното попълване става в системата съгласно
стъпките и дадените указания в „Ръководството за стопанските субекти – кандидати и
участници в обществени поръчки“.
2.2.
С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички
условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с
проекта на договора.
2.3.
Платформата съхранява офертите на участниците в криптиран вид до тяхното
отваряне. За да бъде отворено и достъпно съдържанието на конкретна оферта, то трябва да
бъде декриптирано първо от участника, след което и от оценителната комисия.
Офертите, в т.ч. съдържащите се в тях ценови предложения се криптират с уникален
ключ, генериран в интернет браузър на участниците.
Генерираният ключ се съхранява единствено от участниците, които следва да
декриптират с него документите в платформата съгласно чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, а именно:
- в периода от изтичането на срока за получаване на офертите до обявените дата и
час за тяхното отваряне;
- в преиода от получаването на съобщението за отваряне на ценовите предложения
до обявените дата и час за тяхното отваряне.
Участници, които не са декриптирали документите в горепосочените срокове , се
отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
3. Срок на валидност на офертите:
3.1. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
Срокът на валидност на офертите e 9 месеца и започва да тече от датата, определена
за краен срок за получаване на оферти.
3.2.
Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите,
когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да
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потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не
удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на
основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
X.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ.
1.
Разглеждане и оценяване на офертите.
1.1.
Със заповед Възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
Членовете на комисията подписват декларация за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2
от ЗОП след узнаване на участниците.
1.2.
При промяна в датата и часа на отваряне на офертите участниците се
уведомяват чрез съобщение на платформата.
1.3.
Председателят на комисията декриптира получените оферти, след което в
публичната преписка на поръчката в платформата автоматично се визуализират
наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в
обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.
1.4.
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
и съставя протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП.
1.5.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по чл.54,
ал. 7 от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници.
1.6.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл.54, ал. 7 от
ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти.
1.7.
Възможността по т.1.6 се прилага и за подизпълнителите и третите лица,
посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
1.8.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват участника.
1.9. След изтичането на срока по т.1.6, Комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
1.10. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците,
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други
органи и лица.
1.11. Комисията разглежда офертите на участниците, които отговарят на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и проверява за съответствието
на предложенията с предварително обявените условия.
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1.12. Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
1.13. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване на
офертите по другите показатели.
1.14. Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения
участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани
съобщения в платформата. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от
оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо.
Информацията за датата и часа на отварянето на ценовите предложение се
визуализира в публичната преписка на поръчката.
Преди отварянето на ценовите предложения участниците следва да
декриптират своето ценово предложение. (Участниците следва да декриптират своето
ценово предложение в преиода от получаването на съобщението за отваряне на ценовите
предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне).
Ценовите предложения на участниците, чиито технически предложения
отговарят на изискванията на Възложителя автоматично се визуализират в
публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията.
Важно: Съгласно функционалностите на платформата, след декриптиране от
председателя на комисията предложените цени (както общи, така и под формата на
детайлно ценово предложение) стават видими за всички.
1.15. По отношение на ценовите предложения на участниците, Комисията
проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
1.16. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, на основание
чл.72, ал.1 то ЗОП, комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Комисията оценява писмената обосновка съгласно разпоредбите на чл.72, ал.3 от
ЗОП.
1.17. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия при спазване разпоредбите на чл.58 от
ППЗОП.
1.18. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата ѝ се
отразяват в доклад.
1.19. Докладът на комисията придружен с протокола/протоколите от нейната
работа се представя на Възложителя за утвърждаване. Възложителят приема работата на
комисията по реда на чл.106 от ЗОП.
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са
изпълнени условията по чл.109, т.1 и т.2 от ЗОП.
На основание чл.22, ал.10 от ЗОП участниците се уведомяват за решението на
Възложителя в тридневен срок от неговото издаване чрез съобщение на техните
потребителски профили в платформата, към което е прикачено съответното решение.
Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребител ския
профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.
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2. Критерий за възлагане
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „най
ниска цена“ .
За целите на настоящата процедура за „цена“ се приема предложената от участника
цена без ДДС за 1 MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение.
На първо място се класира офертата на участника, предложил „най-ниска цена“. При
основание за провеждане на жребий съгласно чл.58, ал.3 от ППЗОП, не по-късно от два
работни дни преди датата на провеждане на жребия, комисията ще обяви чрез съобщение в
платформата/профила на купувача, съответната електронна преписка на поръчката, датата,
часа и мястото на провеждане на жребия.
Теглене на жребий.
Комисията за разглеждане и оценка на офертите провежда публичен жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако критерият за
възлагане е „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.
Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:
Тегленето на жребий се извършва от комисията на публично заседание, като датата,
място и часа на жребия се съобщават на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат
право да участват в жребия не по-късно от 2 работни дни преди датата на провеждане на
жребия, чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата. Събщението се
смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се
удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.
Право да присъстват на публичното заседание на комисията при тегленето на
жребия имат и лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП. (участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.) Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия не по-късно
от 2 работни дни преди датата на провеждане на жребия, чрез съобщение в
платформата/профила на купувача публикувано в елктронната преписка на процедурата.
При тегленето на жребия могат да присъстват представители на участниците, които
са техни законни представители или лица, които са упълномощени от законните
представители на участника. (Във втория случай лицата представят пълномощно в
оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър печат на участник
при наличие на такъв, което остава за Възложителя).
Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили
представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.
1. Комисията предварително подготвя два или при необходимост повече еднакви,
празни, непрозрачни и необозначени плика и еднакви билети с имената на участниците в
жребия, както и непрозрачна кутия. Билетите се подписват от членовете на комисията и се
предлага на представители на участниците, участващи в жребия също да подпишат
билетите.
1.1. Председателят на комисията поставя в празните пликове билетите с изписани
имената на участниците, след което затваря/запечатва пликовете с билетите вътре и поставя
затворените пликове в непрозрачната кутия.
1.2. Председателят на комисията разбърква пликовете в непрозрачната кутия.
1.3. На всеки от участниците в жребия се предоставя възможност, при желание от
негова страна, да разбърка отново пликовете в кутията.
1.4. Председателят на комисията изтегля един от пликовете, отваря го и обявява
спечелилия участник, който се класира на първо място.
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Действията по разбъркването, изтеглянето, отварянето и оповестяването на
съответния изтеглен участник се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо с цел
класиране на всички участници участващи в жребия, като всеки следващ изтеглен участник
се класира на съответното място, съответстващо на реда на изтеглянето.
Проведеното теглене на жребий се отразява в протокола на комисията.
Във връзка с резултатите от проведения жребии, комисията извършва окончателно
класиране на участниците в процедурата.
XI.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

1. Приключването на процедурата се осъществява по реда на Глава дванадесета
„Приключване на процедура“ към Част втора „Правила за възлагане“ от ЗОП.
XII.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по
реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на
договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в
съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП приложими към настоящата процедура.
Забележка: Участникът определен за изпълнител няма задължение да представя
документи във връзка с чл.112, ал.1 от ЗОП:
- които вече са били предоставени на възложителя и са актуални. В този случай
преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че
предоставените документи са актуални;
- до които възложителя има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
- които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните
бази данни на държавите членки.
Съгласно чл.112, ал.10 от ЗОП - в случаите по чл.112, ал. 9, т. 1 от ЗОП преди
сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените
документи са актуални.
2. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
3.
При сключване на договора участникът, определен за изпълнител
(вкл.подизпълнител/трето лице), представя Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – образец, оригинал, както и други документи
(при необходимост) съгласно ЗМИП.
4.
Договорът може да бъде изменян при условията на чл. 116 от ЗОП.
Изменение на договора на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП се допуска и при намаление на
договорената търговска надбавка (Тн) в договора. За изменението на договора страните
подписват допълнително споразумение, което е неразделна част от договора.
XIII. Информация във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
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свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните)
1. Данни относно администратора на лични данни
„Свободна зона - Пловдив“ АД, е администратор на лични данни съгласно Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък
Регламентът) и съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В качеството си на
администратор „Свободна зона - Пловдив“ АД обработва лични данни за цели и на
основания, съобразени с изискванията на Регламента и ЗЗЛД.
Координати на администратора във връзка с обработването на лични данни са:
„Свободна зона - Пловдив“ АД, гр. Пловдив 4003, ул.“Васил Левски“ № 242а.
2. Цели на обработването. Правни основания.
Обработването на личните данни, предоставяни от участниците в настоящата
обществена поръчка се извършва в изпълнение на задълженията на възложителя за
прилагане на европейското и национално законодателства в областта на обществените
поръчки.
Изискването за предоставяне на лични данни в Част II „Информация за
икономическия оператор“ от еЕЕДОП, както по отношение на участниците и техните
представители, така и по отношение на подизпълнителите, третите лица и техните
представители, е в съответствие със задължението по чл. 67, ал. 4 от ЗОП за прилагане на
образеца, утвърден от Европейската комисия с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на
Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния
европейски документ за обществени поръчки.
Във връзка с участието си в обществената поръчка участникът следва да предостави
и данни относно наличието/липсата на влезли в сила присъди и конфликт на интереси (чл.
54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), данни относно
наличието/липсата на свързаност с други участници в поръчката (чл. 101, ал. 11 от ЗОП),
данни за наличие или липса на обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), данни за наличие или липса на обстоятелства по чл.69 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(ЗПКОНПИ), данни във връзка със Закона за мерки срещу изпиране на пари (ЗМИП).
Ситуациите, в които ще се обработват лични данни, включват проверка на
декларирани данни относно личното състояние и критериите за подбор, вземане на решения
относно сключване на договор за възлагане на обществена поръчка, както и неговото
изпълнение, правни спорове свързани с участие в обществени поръчки и изпълнение на
сключен договор и други съгласно действащото законодателство.
Непредставянето на поисканата лична информация може да попречи на участието в
процедурата, оценяването и класирането на офертата и/или сключването на договора за
изпълнение на поръчката.
3. Лица, обработващи лични данни при „Свободна зона - Пловдив“ АД
Достъп до личните данни на участниците имат определени по съответен ред
служители на дружеството при изпълнение на задълженията им.
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„Свободна зона - Пловдив“ АД не предоставя лични данни на участниците на трети
лица, освен в случаите на обжалване по реда на ЗОП пред Комисията да защита на
конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС), при проверки от страна на
Контролни и Управляващи органи с оглед техните правомощия и компетентност, както и
при други условия посочени в закон.
4. Срок за съхраняване на личните данни
Личните данни, предоставени в офертите на участниците по настоящата обществена
поръчка, както и всички документи, свързани със сключването, изпълнението и отчитането
на договора за обществена поръчка, съдържащи лични данни, са част от досието на
обществената поръчка и ще се съхраняват за срок от 5 (пет) години от датата на
приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на
прекратяване на процедурата съгласно чл. 122 от ЗОП.
5. Права на субекта на данните
Всяко физическо лице има право да изиска: достъп до личните си данни, коригиране
или изтриването им, ограничаване на обработването, при спазване на изискванията,
посочени в чл. 15, 16, 17 и 18 от Общия регламент за защита на данните.
До възложителя могат да бъдат отправени искания във връзка с упражняването на
посочените по-горе права по защита на личните данни на посочените по-долу координати.
Исканията във връзка с упражняването на тези права могат да бъдат изпращани на
електронен адрес: trade@freezone.bg, по пощата или да бъдат предоставяни лично в
административната сграда на „Свободна зона - Пловдив“ АД, гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски“ № 242а.
За контакт с длъжностното лице по защита на данните: Неда Начева, тел: +359
885162878, е mail: trade@freezone.bg .
6. Право на обжалване
Право на всяко физическо лице е и да подаде жалба до надзорния орган – Комисията
за защита на личните данни, на адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на лични данни, свързани с
него.
ХIV.Съдържание на документацията
1.Техническа спецификация;
2. Указание за участие;
3. еЕЕДОП - вграден в ЦАИС ЕОП - (образец);
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - (образец);
5. Ценово предложение (образец);
6. Договор – проект;
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