
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
2538

Поделение
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА

Изходящ номер
0ПИ-4

от дата
21-януари-2021

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1218173091373

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Варна

Пощенски адрес:
пл. НЕЗАВИСИМОСТ №.2 ет.3

Пощенски код:
9000

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Krasimir Marinov Konov

Електронна поща:
kkonov@vn.prb.bg

Телефон:
+359 617943

Факс:
+359 617881

Интернет адрес/и



Основен адрес: (URL)
https://prb.bg/opvarna/bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28973

I.4) Вид на възлагащия орган

Друг тип
ПРОКУРАТУРА

I.5) Основна дейност

Друга дейност
правосъдие

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Окръжна прокуратура-Варна, Районна прокуратура- Варна, ТО – Девня и ТО-Провадия

Референтен номер (в приложимите случаи)
ОПИ-4

II.1.2) Основен CPV код

09310000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор
на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Окръжна прокуратура-Варна, Районна прокуратура-
Варна, ТО – Девня и ТО-Провадия
Количествата консумирана електрическа енергия за обекти  на Окръжна прокуратура-Варна, находящи се на
посочените  адреси, на ниво ниско напрежение за последните 12 месеца, разпределени по месеци, са съгласно
Приложение № 1 към Техническата спецификация. Прогнозните количества електрическа енергия за 12 месеца са
234 084  kWh.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
50000

Валута
BGN

II.2) Описание



II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор
на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Окръжна прокуратура-Варна, Районна прокуратура-
Варна, ТО – Девня и ТО-Провадия
Доставката включва: доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение, оформяне на документи и
регистрация при първоначалната смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на Възложителя;
изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на Възложителя, като рисковете, свързани с
прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя, и участие във фирмената балансираща група.
В качеството на „координатор на стандартна балансираща група“, изпълнителят следва да поеме отговорността за
балансиране на обектите на възложителя, да включи възложителя като участник (непряк член) в стандартна
балансираща група с координатор изпълнителя, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури
прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на почасовите графици за
потребление на възложителя.
Количествата консумирана електрическа енергия за обекти на Окръжна прокуратура-Варна, находящи се на
посочените адреси, на ниво ниско напрежение за последните 12 месеца, разпределени по месеци, са съгласно
Приложение № 1 към Техническата спецификация. Прогнозните количества електрическа енергия за 12 месеца са
234 084 kWh.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) 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: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
3/21.01.2021

Наименование
„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ВАРНА, ТО – ДЕВНЯ И И ТО- ПРОВАДИЯ"



Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
21-януари-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
4

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
3

Брой на офертите, получени по електронен път
4

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
50000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
50000

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
Енерджи Маркет Глобал ООД

Национален регистрационен номер
131481248

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София

Пощенски адрес
ул. “Георг Вашингтон“ № 41

Пощенски код
1202

код NUTS
София (столица)

Електронна поща
op@em-global.eu



Телефон
+359 877610065

Факс
+359 29836154

Интернет адрес

URL
https://energymarketad.com/

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21-януари-2021


