
.:}'i! *

г*

l 
",,

i

цj) lI нив[рситЕт
,уlскOп KtJHCT

Иэ
кtI"

I.4) Вид на възлагащия орган
f, Мtrнистерство ил}t вся какъl-} др},г }Iационален

или федерален орган, включително техни
регионaLлни или местни подразделенltя

! Национа-пна или федерална агенцllя/слl,жба

или местен орган
региона_пна или местна аген

I.5) Основна дейност
! Общи общественll },сл},гlt

р

УНII 62 1 ]aacl: l a3d-,lt,:l9-ac7c-e0ll9bqca-ll]i7

()БЯt}-IЕНИt: l\ ll()l'btlK \ (всгсllя 7)

l.Itl i]la цi мен
Приц,рка към Офлrциален BecTHrIK на Европеr"rския съюз

Инфорпrачrrя rt онлаiiн форrrl,лярrr: httlr://sinlalr.ted.etrгopir.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЬЧКА
.Щиректива zol1lz4lliC / ЗОП

!Проект на обявленlrе

ffi Обявление за публикl,ване

РАЗДВII I: ВЪ3JIАГАЩ ОРГАН

Пощенски адрес:

ул. Университетска 115
.Щърiкава:
BG

Интернет адре
Основен адрес (URL):
www. shu . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http: / /prc,f i-'.-rra-kupl-rvacha. shu.bgl
l.э) Съвместно възлагане
I 11ор,ьч ката обхвzt t ца сl,tsместно }rъзлагане

В случай на съвместно lJъзлагане, обхващаu{о различни държави - приложltNIото HiltltloнiL,lHO

законодателство в сферата на обществените поръчки:
ката се възлага от ган за по KIl

кументац}iята за обществената поръчка е достыl}lа за неогранltltL,н и Itълен Ilряк безlrла,t,еrt

достъп на: (URL)
http : / / ргоfi l-r-ra-kuptrvaclra.sh u.bg/

ПДостъпът до документацлtята за обществената поръtIка е ограничен. f{опъ.itнttтелна trнфорп,tirtlия

може сеп на:

fi Публич ноп patj}tl а орган }Iзация

!Европейска инстItтчlIия/агенция или
NIеждународна организация

ПДрl,г,ип

! Настаняване/rкt,tлlrщно строrrтелство lr i\IecTa

а

I.r) Наименование и адреси r (моля, посочете всlIчкIl възлагапIи органи, които
отговарят за процед!рата)

Ilацtлоншtен регистрационен номер: 2

U!|9._]l]ii,1
Официално наиNrенование:
Шуменски универсl4тет Епtlскоп KoHcTaHTl.rH
Преславски

код NUTS:
вGззз

Пощенски код:
9700

Грал:
Шумен

Телефон:
+З59 548ЗOЗ56

Лице за контакт:
Марияна Георгиева

Факс:
+з59 548з0371

Електронна поща
opGshu. bg

I.

.Щопълнителна информация може да бъде пол}чена от
Горепосоченото/ите лtясто/места за контакт

посочете
I{лIt заявленIlята за \lчастие трябва да бълат лtзпратенIl

!електронно посредством : (URL)

fi горепосоченото/ите пrясто/ пtеста за контакт
Ilосочеl,ссJI Nlоля

llo Il II неll ко lITo Il LlIнлIзползването cTt]a, пl)ilкаIl я llзл,lсква YстроиЕле llI l средстIrакоý1!,нктронната
нбезпла,к TeIIнliче пъл llеожеllВъзл,t.alостьпIlIIса

:Ja отдllх 1,1



I IapTlrla ОБrlВ,ltlllИГ ],\ IlОРЬЧКЛ (всгсllя ]-)

!Обществен ред и безопасност

f,Околна среда

[Икономическ}л Il фtlнансови дейностtr

СоцtлzuIна закрllла
Отдих, к},лт}-ра и tsероизповедание

ffiОбразоваrлие
П/{рл,га деiiносr,:

РАЗДЕJI II: ПРЕЩМЕТ
п. Обхват на

РА3ДLII II.z) Описание l обособена позиция
Описание 1

II.r.r) fIаименование:
!оставка на нетна активна електрическа енерI]ия
избор на координатср на стандартна балан1-IIрзшэ

Шуменски универсl4тет с три обособенrr по:зицитlI
2

- HLicKo напрежение и
група ,за нуждите на

II.r.z) Основен СРV к<rд:

flопълнителен СРVкод: 1 2

09з00000

II.r.з) Вид на поръчка

II.r.c) Кратко описацие:
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна aKTi.lBHa
електрическа енергия ниско напрежение по следнт,tте обособени ПОЗI4ЦИИ:

об. позиция N! 1 - гр. Шуlйен, Об. позr,lция Ns 2 - ДИКПО Варна, Об. по:з7IЦLlя

Ns З - Колеж .щобрич, избор на координатор на стандартна балансираца
група, осигуряване на услугата по прогнозиране на потреблението,
изlотвяне и подаване на товарови графицr{ от координатора на
балансиращата група, ПоеI"4аНе на отт,оворността:-а dапанс]Iране и всi-4чки

дейности свързани с участLIе в .пиберализI4ран-ля пазар на електр],Iческа
енергия на възлсжr4теля

II.r.s) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 2 i 0 i] 0 0 Ba-llyTa: зGN
(за p6'MKoBtt спораз!),tенIlя lL|ll! dttнсллu.{нtt cllcrle,llll зс ,loкynкtl - проено3на обLца.\юкOаlо!lна
сmо7носm за l|ялап7а проОължtппелносlt1 На PQ.\4KOaOI1IO CllOPQтlJl\|eHlte 1t-|ш на duHc.l,trtчHcllta
cllcll1ehLa за

II.r.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделеЕа на обособени позиции

ХДu
Пн.

Оферти могат да бъдат под;rвани за

ff всички обособени позициI,t

!максимален брой обособени позициtl:

!само една обособена позиция

f]NI-аксимален брой обособени позиции, които могат да б,ьдат въ{Jлоrкени на един оферент:

fiВra,"u"ащ""" op.u*' си запазва правото да възлага поръчкl{, колrбtlнrlращlt слелните обособенtr

или от обособени пози

II.z.l) fIаименование: 2

Доставка на нетна ав:тивна е,пектр]4ческа енергия

избор на косрдLlнатор на стандартна iэалан-iIраща

Шуменски универсrlТет за оa]особена по ]] iц] rя l1" l

обособена позиция N9: -
2

- Hllcкo напрежение и
група эа нуждите на
гр. Шумен

II.z.z),Щопьчнителни СРV кодове 2

ОсновенСРVкод:1 09ЗOOС00

.Щопълнителен СРV код: 1 2

II.z.з) Място на изптъrIнение
основно място на изпълнение:
мястото за изпъ.iIнение на поръчката _-а эбектите

на територията на гр. Шумен, съг,паснс Сt-iilсък -

NUTS:1

на Шуменски универсrlтет
Приложение Ns 1.

УНП 6] l 2аасЁ l asd-,lЁ9_acl-c_c(]0qb9er_lt"il

ПУс;rr,,гrr



Парl rrда ()ЬrII}. I1.1 ll ll. l \ l lt)l' l,tlK,\ ( в(|1.1lя l)

II.z.+) Описание на общеетвената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или !,казване на потребности и
изисквания)
- Изпращане от Иэпълнtттеля на почасовIlте дневни lрафици за ДоСтавка На
ЕСО, в съответствие с раэпоредОите на ПТЕЕ. Своевременно адмrlнI,1стрl4ране
на графициlе и обмен на ,4нформаIlия с ЕСО ЕАД.
- Координиране на графrlцI,I за дсставка на електроенергrlя пре:з Уеб
портал. Генериране на разл}4чни справкr4 - I,рафl4чно I',I таблично
представяне на договорени 14 измерени количества електроенергия,
небаланси.
- Следене на почасовите измерени количества електроенергия в таблтIчен 14

графичен вид.
- Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от даНнИ За
часовото и месечното електропотребленrIе на Шу.

- Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на ВъЗложителя
на либерализирания пазар за електрическа енергия.
Прогнозно количество електрическа енергr,iя за Обособена по:]иция N'] е

680 000 Kwh

II.z.s) Критерии за възлагане
ffi Критериите по-дол},

f] Критерий за качество - Име: / Тежест: t z zo

[ КритериЙ, с}]ързаН с разходИ - Име: / Тежест; r zo

В Ц"пu - Тежест: 21

П Цената не е единственият критерrrй за възлагане и всItчкIl критерии са посоченI1 саМо В

на общественатil

II.z.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се вклкlчва ДДС:

спорсзу.lrенtш l1.4tl dttHс.,lttt.tHtl ctlclr?e,lltl зс покупкU - l1poeчoтHт oбttlc-ltcKcIr.lttt,tHct
носп1 на пюзч обособено позtI

Валrта:
(за palmoBtt
cntoйHocltt зrt

158666.0с

ll.z.T) Продыжrrтелн()сТ на поръчката, pa}rкoBoтo спораз!,uенI{е илlI лllна}lI|чна
система за пок},пки
Продължителност }t NIесецII: 12 ltли Продъл;кителност I] дн}I:
или
Начална дата: _ дд/пrпл/гггг

а

Тази поръчка подлежи на подноlJяI]ане
Описание на подновя}]анията:

да П неХ

II.z.g) Информаrцllя относно огранIlчение за броя на кандидатите, които rrце бт,лат

обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати

Очакван брой кандидати
или Предвиден миним.lлен брой: / MaKt,ttrlalterr б;lоii: 2 _

поканени
(с trзключение на открlil,и процеlt},ри)

II.z.ro) Информаrция относно вариантите
IIсбъдат ll tlн,гI.1

II.z.u) Информация относно опциите
опции
Описание на опциите:

да П нсN

II.z.re) Информаrция относно електронни каталози
!Офертите трябва да б.ьдат представенll под форшrата на електроннli катаJIозlt Il,,Ill да I]клк)LIt]а1,

ката-цог

Yl {П 6] l ]aacl: l a8d--lt-l9 ас7с-с( [)()b()!,a-ll,i l



Партl|ла

РА3ДF_II II.z) Описание l обособена позиIция
II. Описание 1

()l;ЯI}_]I1l!llL l\ Il()l'l,tlK \ iвср.llя ])

II.z.rз) Информация относно средства от ЕвропеЙския съюв
Обществената поръчка е I]ъв връзка с проект rr/rr,rи програлtа, фtrнансирirtl/а cr,c
средстl]а от Европеiiскtlя gьюз
Идентификация на проекта:

даП неХ

II. z. r4) Щопыrнителна информация :

Участиниците могат да подават офертl.l aja една / -за повече от една 1,1.п11 за
всички обособени па,зиции.

II.z.r) Наименование: 2

.Щоставка на нетна активна електрическа енергия
избор на коорд]4натор на стандартна балансираща
Шуменски университет за Обособена позиция Nq 2

Обособепа позиция NQ: 2
2

- ниско напрежение и
група за нуждите на
ДИКПО - Варна

II.z.z) .Щопыrнителни СРV кодове 2

ОсновенСРVкод: 1 О9_]0Сai)О

,Щопълнителен СРV код: 1 2

II.z.з) Мяgто на изпъrнение
основно място на изпълнение:
Мястото за изпълнение на поръчката са сбект;iте, находящи се на
територията на ДИКПО ,/Департамент за инфосмация, квалификация
продължаващо образование/ - Варна.

и

NUTS:1

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки I{ллI усJIуги или указване на потребностIl и
изисквания)
- изпращане ст Изпълнl,tтеля на почасовуIте дневнI/I графиrrи за достаВка На

Есо, в съотвеТствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно аДМI/1НИСТрI,1ране

на графиuиlе и обмен на информация с ЕСО ЕАД.
- Координиране на графици за доставка на електроенергLIя през Уеб
портал. Генериране на различни справки - графично и таблично
представяне на договорени и измерени колrIчества електроенергrlя,
небаланси.
- Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен tT

графичен вид.
- Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за
часовото и месечното електропотребление на Шу.

- оказване на съдействие в процеса на реlистрация обекта на Възложl4теля

на либерализирания пазар :за електрическа енер|l,1я
Прогнозно количестВо електрИческа енергI,Iя за Сбособена позт,{ция Ns 2 е:

140000 Kwh

II.z.s) Критерии за възлагане
ffi Критериите по-доJIу

f] Критерий за качестtsо - Име: / Тежест: 1 2 2О

Критерий, с}rързан с разходI1 - Ипtе: / Тежест: 1 2О

LIeHa - Тежест: 21

п Цената не е единстl]еният критерлtii за възлагане Ll всl{чклl критерLlи са Ilосочени само l}

п
х

на обtцественатtl tl Kii

ст()иностII.z.6) Прогнозна
D il]L)01о Biult) l\"га:С:ост без I]Kjt ючl}асеСтойн да дд

-1l(t Kcll.1l(l,,l HaIKtl обtl/tltIH l}le-\tll зс t{cctlctl ll-,i tlllя dttHrt. ,l()Kl./ll nl)oat{r).1}lcков сlюразу,lrcн(зсt рQ,1{
обособеtпlll1cI ll1сзHOclr2I?l(lзаcltIollHocn2

||.z.T) ПрОдъ.л;кителНост на поръчката, pa&rKoвoTo споразумение Itли динамична
система за покупки
ПродължитеЛНосТ В Месеци: \2 ИлLi ПродължlrтеЛНосТ t} лtitt: 

-

или
Нача_пна }t\I гггг

.1

yt {l l 6] l ]aacl: l a[id--11],l! ас7с-!, l( )')b')(r,l' i j
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

да П неN

II.z.g) Информация относно ограничение за броя на кандилатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на oт,KprlTtt процеду-ри)

Очакван брой кандидати

II.z.ro) Информация относно вариантите
Ще бъдат Ilрие}lани BapllaнTll да П неХ
Il.z.rl) Информация относно опциите
опции
описание на опц1l1lте:

даП неХ

Il.z.rz) Инфорпrация относно електронни каталози
!офертите трябва да бъдат представенI1 под формата на електронни катfulози или да включI]ат

електронен ката,Iог

II.z.l3) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програмir, (lинансиран/а със
средстl]а от Европейския сьюз
ИдентификацIlя Hil проекта:

даП неХ

II.z. r4) .Щопъ.тrнителна информация :

участиниците могат да псдават офертtt :за едi{а, за псвече от една ;,Iпи за

всички обособени позиции.

РАЗДEJI II.z) Описание / обособена позиция
II. Описание 1

II.z.l) Наименование: 2

.щоставка на нетна активна електрическа енергия
избор на коордI4натор на стандартна балансираща
Шуменски университет за Обоссбена позиция Ns З

обособена позиция N9: З
2

- нl4ско напрежение и
група за нуждите на
Колеж .Щобрич

II.z.z) Щ,опъ.пнителни СРV кодове 2

Основен СРVкод: l ::jЗJ]l- -.-

[опълнителен CPV код: 1 2

II.z.з) Мяgго на ивпь]Iнение
основно място на изпълнение:
мястото на изпълнение на поръчката са обект;r,г- ria терl/1торr,lята на Колех

!обрич.
NUTS:l

II.z.+) Описание на обществената поръчка:
(естествО и количествО на строителни работи, доставкli ил1,1 услугli t{лI,r указl]ане на потребностIt и

изисквания)
- Изlrрацане ст 14:зпълнт,ттеля на почасов1,1,Iе длLa,гjt]Ll графlтци .]а доставка на

Есо, в съотве,Iс,IвI4е с разпоредбl,tте на ПТЕЕ. Сгlоевреl,,1еННо аД1,1]'i!{i,lСТрI,1ране

на

по

с ()я ЕАди l',1 аснн ц1,Iбмеоет yI нф орицу|фгра
п е -i ане я,,,Iеел тк оант }{в а рерс аоа рдицин ан е на афгроfr о ди ирр

ат уlчбл ночи он 14г dу1 пс в кr.] ф:злич нен на рраг не аалт оирер

vllll 6]l]aacl:la8d_-l1'-l(l-ac7c-c()ll()h(]ci-}l]<]



Парти)а ()lirll},lI lll1i: ] \ lI()I'],tlIi\ {tsсl]сllя ])

представяне на договорени и измерени колт.4чества електроенергI4я,
небаланси.
- Следене на почасовите измерени количества електроенергия в таблИЧеН И

графичен вид.
- Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от даннИ За
часовото и месечното електропотребление на Шу.
- Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на ВъЗложl4теля
на либерализирания пазар за електрическа енергLlя
Прогнозно количество електрическа енергия за Обособена позиция N' З е
В0000 Kwh

Критерий за качество - Ирtе: / Тежест: r z zo

Критерий, свързан с разходи - Илtе: / TerKecT: 1 2О

Х Ц.rrа - Тежест: 21

П Цепаrа Ее е единстIrеният критериii за възлагане и всичкIr критерии са посочени само tt

на ната

II.z.5) Крrrтерии за възлагане
[l Крlитериrlте IIо-дол\

II.z.6) Прогнозна стоЙноgт
Стойност' без да се включва ffffС: i t б 6] . |) (_] Валlта: р(;},!

(за paMKoBtt споразlJлrcнLLя tlntt dtlнс.rttlчнll сllсrпе.пlu зо покупкll - проено3но oбttlcrtcKctrlto.,lHc
спlоllносm за но nloзll обособена tлозtL

II.z.z) Продыiкителност на поръчката, pa}tKoBoTo спорав!,менIrе ItлrI дина}Iична
система за покупки
Продължителност в NIесеци: 12 илl1 Продължителност I] днrl
или
Начална дата: _ дд/мпr/гггг

а дата:

Тази поръчка подле]кIt на подновяt]ане
Описание на подновяtsанията:

да П не8

II.z.g) Информация относно огранltчение за броя на кандидат}lте, които ще бъдат

Очакван брой кан,ttrдати

поканени
(с изключение на открити процедурlr)

Il.z.ro) Информация относно вариантите
Небъдат п и иантII

Il.z.rr) Информация относно опциите
Опцlrи
описание на опцllите:

да П неХ

II.z.rz) Информация oтrroe}to елекцrонни каталози
!офертIrте трябва да бъдат представени под формата на електроннll катaLпозIi lrJltl да l]клюLlt ат

ен ка,гаJIог

II.z.r3) Информация относно средства от Европейския съю,з
обществената поръчка е t]ъв I]ръзка с проект и/или програма, финансrrран/а със

средства от Европейскltя съюз
Идентификация на проекта:

да П неХ

II.z.r+) Щопыrнителна информация:
участиницl4те могат да подават офертi,i за една,

всички обособени позицl4и.

повече една 
',1-114

за от

УНП б2I]aacf-la8d-4t']9-ac7c-eo0gbqea_{t57
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РА3ДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМЩИЯ
III. ус-тrовия за

III. Ус,ловия във с

()brll]_'llll lllt] ] \ Il()I' ЫlК \ {sср(llя ])

унп 6] l ]aact: l a8d-_1l'.,l9_nc7c-cl)()9h()en.ll5l

III.1.I) Годност за упражняване на професионЕlлната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Спиgьк и кратко описание на условията:
1. Участникът да е координатор на стандартна балансllраща група ]с
смисъла на чл. 96а от Закона за енергетr.lката.
2. Участникът да има валrlден лJ,lцен,_r _]а "Търгов;.iя .] електр],lliеaка
енергия" съгласно чл. З9 от Заксна :за енергетr]ката, вклк)чваца деi.lността
"Координатор на балансираща |рупа" илч7 прI4друженo с- рэш€н]iе на КЕtsР за
допълване на съществуващата лиценз]lя гlо чл. З9 от Закона за
енергетиката с правата и _задълженr{ята, свързани .: дейноt-тта
"Координатор на балансираца група".
Лицензията е част от I{зискуемия ЕЕДОП, част I\/. "KLII,ITeг_l],IL,i за псдбор",

раздел "Общо ука]зание за всi4чки KpI,,1Tepl41,1 эа подбор " , Годност .

III.r.э) Икономическо и финансово състояние
f] Критерlrи за подбор, както е указано в документацllята за обществената поръчка
Спиgьк и кратко описание на крIrтериите за подбор:
Възложителят не поставя i.,iзi,iaквания.
Изисквано шtинима_лtно/ни ниво/а: 2

възложителят не поставя иэriсквачrlя.

III.r.з) Техпически и професионални възможности
f] Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Спиgьк и кратко описание на критериите за подбор:
През последните З (три) години от датата на подаване на офертата
участникът, да е изпълнил успешно деЙносlи с предI\4ет и обеtt, I.{ДеНтI{ЧНr4

или сходни с тези на поръчката, както следва:
За обособена позi4ция Nq i - Под /,идентичен или схсден предмет" се

разбират дейности по доставки на ел.енергия не по- l"{алкс от бв0000
кWh
За обособена позиция Ng 2 - Под ,/идентичен или сходен предмет" се
разбират дейности по доставки на ел.енергия не по- малко от 140000 KWh

за обособена позиция Nq З - Под //идентичен или сходен предмет" се

разбират дейности по доставки на ел.енергия не по- малко от 80000 KWh

Изисквано минимiulно/ни ниво/а: 2

През посЛеднI4те З (трИ) годт,tнИ от датата на подаване на офертата

участникът, да е ,1эпълнl4л успеlлно дейностr] с предмет и обеIч1, l4дентrlrjнr]

или сходни с тезr4 на поръчката, както следва:
За обособена позицl,tя Nq 1 - Под |,идентичен или сходен предмет" се

разбират деЙности по доставки на ел.енергия не по- малко от 680000
KWh
За обособена позиция Ns 2 - под /,идентичен или сходен предмет" се

разбират деЙности по доставки на ел.енергия не по- малко от i40000 KWh

За обособена позиция Nq З - Под ,,идентичен или сходен предмет" се

разбират дейности по доставки на ел.енерr.ия не по- малко от В0000 KWh

в случай, че участниците подават оферта за повече от една обособена
поЗИцИЯlсъЩИтеслеДВаДаДокаЖат'ЧесаИзпъЛн]4лИдоСтавкИна
електрическа енергия, не по малко от сборът на посочените kwh за
отделните пазиции, за които се отнася офертата,

III.r.5) Информация относно запазенrt поръчклr 2

!Поръчката е запазена за защитени прелпрltятIlя l1 IIконолrI]ческI{ опера,горtl, насоченI] къ\I

социаJIна и tIрофесионална интеграция Hir лица с у}rреrкданlrя илl] JIrlцil I] Ilepill]HocToиHo

положение

!ИзпълнеНието на поръчката е ограничено в paN,lKllTe на програNlrr за cъl]/laIJtltIe на защllтенI]
Nlеста

относно определена професия (сапrо за поръчки за ус,I!ти)
Ilчено до ()tl ена 11ката еизпълненrlето rra

III.z.r) Информация

I
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Позоваване на приложиNtата законова, tlодзакоrlова лtли администрilтиttна разпоред(

III.z.z) Ус,товия ва Iлзпьпнение Еа поръчката:

III.z.з) Информация относно персон:lла, коЙто отговаря за изпъJIнението на
поръчката
f,Задължение за посочване на иNIената и професионаJIнLlте квалифl]кацrlll на персонаJlа, Koii,l,o

отгоl]аря за изпълнението на поръчката

РА3ДЕД IV: ПРОЦЕД}'РА
fV.r) Описание

fч

IV.r.r) Вид процедура
!Открита процедура

!Ускорена процедура
обосновка:

! Огран ичена процед},ра

!Ускорена процед},ра
обосновка:

!Състезателна процедура с договаряне
!Ускорена процедура

обосновка:
!Състезателен диалог
! Партньорство за иновации

иLI}lо състезанIlе

N.r.з) Информация относно рамково споразумение или динаi!Il{чна система 3а
пок}пки
!Тази обществена поръчка обхваща ск-гlючваtlето Har pai\IKotso сrIораз\'Nlенt{е

!Рамково споразуменtlе с един otIepaTop

!Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден N{аксимаJlен брой участнrrци в paNrKoBoTo споразl,менlrе: 2

!Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична c}lcтella за rIок!,пкII

инамичната система за по пки }Iorкe l]atI иИ3ПОЛЗttаНа ОТ /:loI IЪЛ НlIТеЛН ll

в слуlай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надt}ишава
четири години:

IV.l.+) Информация относн() наМ:l,'IяВане на броя на реrпенията или офертите по вреDlе
на договарянето или на диалога
[Прlrлагане на поетапна процел),ра за постепенlt() tiil}1fu,IяBatte на (lроя tta обсъяiданиl,е рс,шсItllя

или на ните

Iv.r.s) Информация относно доrоваряне (само за състезателнrt процед!рлr с

договаряне)
!Възлагащият орган си запазlJа правото да възложtl поръчката tsТlЗ OCIIOl]il на пър}}оllачit-пtlи,ге

без

IV.1.6) Информация относно електронния търг
ПЩa aa използва електронен търг

о,гItосно еле tII]иянljтелна

fV.r.8) Информация относно Споразумението за дърrкавни поръчки (Gрд)
Обществената поръчка попilда в обхвата на С]поразl,лtеIIl,lетtt за дъl);+iir}]tlrI поръчкII да П неХ
(G

IV.z.r) Предишна публикация относно тази процед}ра 2

Номер на обявлението в оВ на ЕС: t]ППt]/S t]t]t]-t]t]t]Пt]t]
Номер на обявленlrето в РОП:[][]t]t]t]t]П
(ЕОнi ottl слеОнlппе: обявленlrc за npe}Bapttlllellнa ttнфор.лtаtlt-tя; Обяв;tенuе на профLt,lсl Hct

lte: rб
31lяВл'Iна заенIляtta И;-IlIза !-частrIеп, офертиэ) Срок пол},чаван

естномгггN,lNl гта

Yl IIl 62 l ]аас[ I a8d-Jt'J9-ac7c-eo0qbq!,a]t.ý 7
ý
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N.a.з) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг лIли за }аIастие на lr3браните
кандидати 4

дд/мм/гггг
IV.z.+) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията 3а },частие
1

!Англиriски !trрJIандски

ПДатски
ПЕстонски

!Латвийски
|--lЛитовскrr

Нидерландски
Полски
Португалски

LIспански
италианскrr

!Малтийски
!Немски

!Рl,мънски
!Словашкlл
!Словеrlски
!Унгарски
|*lФrrHcKll

!Френскlr
!Хърватски
!Чешкrr
!Шведски

Български
Гръцки п

п
п

IV.z.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: дд/мм/гггг
или Продължителност I] месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.z.z) Ус.rrовия ва отваряне на офертите
[ата: o4.o4.zor8 дд/мм/гггг Местно BpeNre: 1о:3о

Място: гр. Шумен, ул. Университетска N9 115, з.ulа 118

Информачия относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертl.iте е пi/ОлI,Iчнс и на негс мо]-ат дaiL прlr1(]ъaтват
КаНлИДаТт/lте 

'1лi1 ],/ЧасТнi,lЦ7lте В пPa-]li€!_/LdTn i,I.Iri l'e;il-,r1 :,,:ПЪЛНсilоillэнI'1
ПРеДСТаВИТеЛ1,I , t]aKTc 

'I 
ПРе;aТаВi,lТе.ЛI,] lia a'3e_traTBaTa Эа ivlаl]СЗС

осведомяване.

vI ПЪЛНИТЕJIНА ИНФОРМЩИЯ
VI.l) Информация относно периодичното възлагане
Това представляt]а пеI)иодl{чно повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за пl,бликуваItето на сJIедваIrlI{ обявления: 2

даП неХ

!'I.z) Информаrlия относно електронното выtлагане
ПЩе се прилага ejleKTpoHHo поръчване

rIo заплашане,е се Nt at

Ще се използва електронно факц,рtrране

\Ц.3) Допьтrнителна информация: 2

средствата се осигуряват от бюджета на Шуменскl4 университет.
Възложителят изисква от определения за изъплнител гаранция, за
обезпечаване размера на договора. Гаранцлrята за обезпечаване размера на

договора е в размер на 5? (пет процента) от прогнозната стойност на

договора за обществена поръчка - стойността на прогноэнотс колI,1чество х

предложената от участника цена на 1 kVih-
Гараншията се представя в една от следнlтте форми:

а) банкова гаранция;
б) парична сума по cl4eтKa на Възложителя;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
участникът, избран за Изпълниаел, сам избира форматаl Под която да

представи гаранцията за изпълнение.
основания за задължително отстраняване, определени в чл.54, ал. 1 от
зоп.
Съгласно чл. |9, ал. i във връзка с чл. 1в, ал. I, т, 12 от ЗоП
възложителите вземат решение за възлагане на обществена поръчка, чрез
публично състезание, при която всички заI.1нтересованr,1 лица мога да
подадат за една, за повече от една или за всички обособент,т Поз'lции,

Заинтересованите лица са български t4ли чl./ждестранни фиlзllческт,r илt4

юридичесКи лицаl включително техни обединенilя, KoI,ITo отговарят на

определените в Закона за общественrIте поръчкLI и предварително обявените

от възложителя условия
по обжа-Iване

УНП 6] l 2аас1: I a8d--1t'-lqac7c-e()0()h')caJi]i]

по обrкалванезакоитоvI
но наItменование:
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Комисия за защита на конк.)/ренцията

1

2

4

20

21

уHI I б: l ]aacll l atid-.ll'J9_aclc_e0{]()l)()!,a]1'.5]

възлагащият орган/lзъзложителят Hoclr отговорност за гарантtrране на спаз}tане на

законодателстl]ото на ЕвропеЙския съюз и на всичкlt приложими законll.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва

()IjЯI],lГl II Ill ] \ I I( )l' I>(Il, \ l sс|1.1lя'- )

Пощенски адрес:
бул . Витоrча l,l's l8

Пощенски код:
100с

[ър;кава:
BG

Грм:
София

Телефон:
+з59 2988407о

Електронна поща:
cpcadminGcpc.bg

Факс:
+з59 29807з15

Интернет адрес
http: / /ыvilы. срс. bg

KollTo за по
Официа,rно наиN{енованllе

fIощенски адрес:

Пощенскtr код flържаваГрад

'l-t,,,lсфоtt

Факс:Електронна поща:

Интернет адрес (URL):

VI.+.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/краiiни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да псдаде всяко заI4нтересовано лиllе L i]poкoBeтe пссочени в

чл. 197 от ЗоП.
Жалба се подава едновременно до Комисията
до възложI,1теля/ чието решенrlе се обжалва.

за защита на конкуренцията и

VI.+.+) Слу;riба, от която Mo;Iie да бъде пол!чена информация относно подаванст() на
жа,rrби 2

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцrlята
Пощенски адрес:
бул. Витоша Ns 18

[ържава:
BG

Пощенски код:
1000

Грал:
София

+з59 29вв4070
'Гел

Факс:
+з59 29вO7з15

Електронна поща:
cpcadminGcpc. bg
Интернет адрес RL)
http: //www.срс.Ьgl
VI.s) Дата на изпращане на настояшIотrr обявление

2о18 гI,I,I,

l1l


