Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

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

115006679
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр. Пловдив
Пощенски адрес:

ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 242А
Пощенски код:

4003
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Лице за контакт

Rozalin Petkov Petkov
Електронна поща:

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

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

https://app.eop.bg/buyer/26487

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

„Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на станд. баланс. група, за ниско напрежение, с
пълно адм. инф. поток с ЕСО....
II.1.2)

Основен CPV код

09310000
II.1.3)

Обект на поръчката

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Обхватът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение от изпълнител,
координатор на стандартна балансираща група по стандартизиран товаров профил (СТП), по Договор за
комбинирани услуги, съгласно чл. 11, т.10 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), предвиждащ и
плащане на услугите „достъп до мрежата“ и/или „пренос на електрическа енергия“ (доколкото е приложимо),
общо за 2 бр. обекти на Възложителя, присъединени на ниво ниско напрежение, находящи се в гр. Пловдив, ул.
„Васил Левски“ № 242а.
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
II.1.5)

Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС)
Стойност

56000
Валута

BGN
II.1.6)

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

не

II.2) Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение

гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 242А (Карловско шосе)
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

доставка на електрическа енергия ниско напрежение за срока на договора - общо – 452 MWh за 24 месеца
II.2.5)

Критерии за възлагане

Цена
II.2.7)

Информация относно опциите
Опции

не
II.2.8)

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

не

Раздел ІV: Предишна публикация относно тази поръчка
Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №

05536-2020-0002

от

03-август-2020

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката
Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

04/01.10.2020
Възложена е поръчка/обособена позиция

да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора
Дата

01-октомври-2020
V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти

6
Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция

101.32
Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
Национален регистрационен номер

113570147
Пощенски адрес
Държава

България
Град

гр. София
Пощенски адрес

пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Пощенски код

1000
код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Изпълнителят е МСП

не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)

Дата на изпращане

08-октомври-2020

