РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД-15-143
гр. Шумен 02.12.2021 г.
На основание чл.32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с прекратяване на
договор № РД-10-47/07.10.2021 г. поради драстичното увеличение на цените за доставка на
електрическа енергия на свободния пазар и с оглед необходимостта от възлагане на поръчка за
доставка на нетна електроенергия за нуждите на Областна администрация Шумен на стойност
по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
РЕШИХ:
1. Откривам възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с публикуване
на обява за събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Доставка
на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и осъществяване на задълженията
на координатор на балансираща група за обекти на Областна администрация Шумен ".
Прогнозната стойност на поръчката е 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева.
2. Одобрявам обява за събиране на оферти по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, която да се
публикува на Централизираната електронна платформа за електронно възлагане на
обществени поръчки и на профила на купувача.
3. Одобрявам документацията към обявата за събиране на оферти за провеждане на
поръчката, която съдържа наименование на възложителя, обект, предмет и кратко описание на
поръчката, условията, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията
за правоспособност, професионална и техническа способност и квалификация, срок за
подаване на офертите, срок на валидност на офертите, изисквания към съдържанието на
офертите и изискуемите документи към тях, дата и час на отваряне, разглеждане и оценяване
на офертите, проект на договор за поръчката и образци на документи.
4. Определям следните минимални изисквания, на които трябва да отговарят
участниците в тази поръчка:
4.1 да са лицензирани като търговец на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група в съответствие със Закона за енергетиката и други относими
нормативни актове;

4.2 да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или друг
еквивалентен стандарт;
4.3 да имат и други членове на балансиращата група с консумация равна или близка до
консумацията на Възложителя и да декларират наличието на изпълнен договор с еднакъв или
сходен предмет на поръчката.
При подготовка на офертите участниците се придържат точно към условията, обявени
от Възложителя. В случай, че офертата на участник не е изготвена съгласно образците от
одобрената документация, възложителят може да отстрани съответния участник, поради
несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
5. Определям срок за получаване на офертите чрез ЦАИС ЕОП до 14.12.2021 година
включително.
6. Офертите да се отворят от назначена след изтичане на срока за получаване на
офертите комисия за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти на 15.12.2021г. в
14,00 часа чрез ЦАИС ЕОП, в административната сграда на Областна администрация Шумен
– зала 408. Участниците следва да предоставят уникален декриптиращ ключ по реда на чл.
96а, ал.2 от ППЗОП. Отварянето на офертите е публично при спазване на здравния протокол
към съответната дата.
Настоящата заповед да се публикува незабавно на интернет страницата на Областна
администрация Шумен.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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