Приложение №1 към Протокол №1 и Протокол №2
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ за участие в открита процедура по ЗОП, с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и
координатор на балансираща група за нуждите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"
АД, със седалище гр.Стара Загора."
Фирма участник
Получаване на оферти: до 16:00ч на 17.08.2015год.
Отваряне на оферти: 18.08.2015год.
Всяка о(Ьспта шдължително съдържа:

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
Услуги ЕООД

ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп ЕАД

1

2

3

120 дни валидност на офертата

120 д н и валидност на
офертата

120 д н и валидност на
офертата

У К А З А Н И Я И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. ПЛИК 1 "Документи за подбор" - документи и информация, съгласно изискванията на Възложителят,
посочени в Документацията за участие:
Нотариално заверено пълномощно, ако офертата се представя от лице, което не притежава
управителни функции
1.1 Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането
на процедурата

•

1.2.Декпарации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които
представляват участника

Да

Да

Декларация по чл 47 ал.9 за
обстоятелствата по чл.47, ал.1,г1 и
ал.2,т.2;
Декларация по чл.47,ал.1 и 2;
Декларация по чл.47,ал.9

Да
Декларация по чл.47 ал.9 за
обстоятелствата по чл.47,
ап.1,т1 и ал 2,т.2;
Декларация по чл.47,ал.1 и 2:
Декларация по чл.47,ал.10 от
тримата управители

Да

Да

1.3.Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, издаден от КЕВР в полза на участника нотариално заверено копие

Да

Да

Да

1.4.Валиден лиценз за координатор на стандартна балансираща група, издаден от КЕВР в полза на
участника - нотариално заверено копие

Да

Да

Да

1.5. Валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, удостоверяващ внедрена система за
управление на качеството - заверено от участника копие.

Да

Да

Да

банкова гаранция

преволно нареждане

платежно - он лайн

f

1.6.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващият;
1.7.Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа
за внесена гаранция под формата на парична сума

