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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [  001 ] 

  

 Възложител: [Център за психично здраве – Благоевград ЕООД ] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [1190 ] 

Адрес: [гр.Благоевград, ул.Братя  Миладинови №21] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Росица Велинова  – Гл.счетоводител] 

Телефон: [073884143] 

E-mail: [cpzbl@abv.bg]  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор  

на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран 

пазар за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“ 

 Кратко описание: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор  на 

стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран 

пазар за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД“ ,  както следва: 

1.Доставка на нетна електрическа енергия за първо отделение - гр. Благоевград, ул. 

Братя Миладинови № 21  2.Доставка на нетна електрическа енергия за второ отделение 

– с.Горно Хърсово, общ.Благоевград 3.Доставка на  нетна електрическа енергия за Звено 

за дневни дейности - гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 21   4.Доставка 

на нетна електрическа енергия за приемно-диагностично звено - гр.Благоевград, 

ул.“Григор Пърличев“ № 40 

 1. Място на извършване: [  гр.Благоевград /първо отделение - гр. Благоевград, ул. Братя 

Миладинови № 21; Звено за дневни дейности - гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 21; 

приемно-диагностично звено - гр.Благоевград, ул.“Григор Пърличев“ № 40/ и   с.Горно Хърсово / 
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второ отделение – с.Горно Хърсово, общ.Благоевград/.] 

 Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [30 400,68лв. (тридесет   хиляди и 
четиристотин лева)  ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 
 

 

 

 

 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

 
в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [2.1.Възложителят отстранява от участие в процедура 

за възлагане на обществената поръчка участник, когато:  

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. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и лихвите по тях 

към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението 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; 

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 участникът е 

установен; 
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7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 2.2. Основанията по т. 2.1, подт. 1, подт. 2 и подт. 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. 

 2.3.В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на 

негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по т. 2.1, подт. 1, подт. 2 и подт. 7 се отнасят и за това 

физическо лице. 

 2.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

4. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка. 

 2.5.Основанията по т. 2.4, подт. 4 се отнасят за лицата, посочени в т. 2.2 и т. 2.3. 

1.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по т. 

2.1, подт. 1 и подт. 2, 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 участникът е отстранен за 
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наличие на обстоятелствата по т. 2.1, подт. 5, буква „а“; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по т.2.1, подт.6 и по т.2.4, подт.2, освен ако в акта е посочен друг срок; 

в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва 

наличието на обстоятелствата по т. 2.4, подт. 3. 

1.6. Условията на т. 2.1 и посочените от Възложителя обстоятелства по т. 2.4, 

възникнали преди или по време на процедурата, се прилагат и когато участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

1.7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване чрез представяне на декларарция по чл.192, ал.3 ЗОП/ ЕЕДОП. 

Декларацията по чл.192, ар.3 ЗОП/ ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и 

Указания към документацията за обществената поръчка. 

1.8. Възложителят отстранява от участие участник: 

• за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 

и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата 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); 

• за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); 

• който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след 

отправяне на покана от страна на Възложителя или представи оферта с по-кратък срок на 

валидност от определения в Обявлението за обществената поръчка; 

• чието Техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на 

изискванията на Възложителя, включително и в случаите, предвидени в методиката за 

оценка на офертите - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП; 

• чието Ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената 

поръчка, определена от Възложителя и/или по какъвто и да е начин е включил някъде в 

офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с 

предлаганата цена (или части от нея); 

1.9. Декларацията по чл.192, ал.3 от ЗОП е неразделна част от офертата и се 

подава като приложение към нея.] 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [1.Участниците следва да 

притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на 

координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от  Закона за 

енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. 



5 
 

2. Участниците следва да са регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на 

електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен 

кодов номер и статус „активен“. 

3. От участника в процедурата се изисква да притежава Сертификат по ISO  или 

еквивалентен документ с обхват „Търговия с електрическа енергия или 

еквивалентен документ. 

 За удостоверяване съответствието си горните изисквания участниците декларират 

в декларацията по чл.192, ал.3 ЗОП, част Трета – критерий за подбор, А – годност, 

която се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, 

подизпълнителите или третите лица. 

 На основание чл. 67 (5) от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от 

участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в 

ДЕКЛАРАЦИЯТА по чл.192, ал.3  ЗОП  информация, съгласно чл. 64 (1) от ЗОП, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията по 

чл. 192, ал.3 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата.  

В тези случаи изискването по т. 1. и 2. и 3.  се доказват с представянето на четливи, 

заверени копия на валиден към датата на подаване на офертата Лиценз за търговия или 

еквивалентен документ и доказателство, че е регистрирани в ЕСО ЕАД, като търговец на 

електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен 

кодов номер и статус „активен“ и  Сертификат по ISO  или еквивалентен документ с 

обхват „Търговия с електрическа енергия или еквивалентен документ.] 

  

Икономическо и финансово състояние: [Възложителя не поставя такива 

изисквания.] 

 
Технически и професионални способности: [1. Участникът трябва да е изпълнил 

през последните 3 /три/години, считано от датата на подаване на офертата най - 

малко 1 (една) услуга с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. 

Под “сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка” се 

разбира: изпълнение на дейности по услуги за доставка на електрическа енергия, 

включващи едновременно всички дейности, включени в техническата спецификация на 

офертата.   

Под „доказателство за извършената услуга” се разбира: удостоверение, издадено 

от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата.  

Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности. 

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1 се декларира в  
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Част Трета – Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални 

способности, т. 1б)от декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, която се подава от всеки от 

участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. ] 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [01/11/2019]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [01/02/2019]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [04/11/2019]                     Час: (чч:мм)  08:30 

  

Място на отваряне на офертите: [гр.Благоевград, ул.Братя Миладинови  №21] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [всички изискуеми документи и образци ведно с 

цялата документация по обществената поръчка могат да бъдат изтеглени от профила на купувача 

от следния  интернет адрес : http://cpzblg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-

%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/   



7 
 

  

  

  

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [22/10/2019] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Д-р Николай Кирилов Янакиев ] 

Длъжност: [Управител  ЦПЗ – Благоевград ЕООД] 

 


