
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФППНА 
БОПНГША ЗА АКТИВНО ПЕЧЕННЕ 

"ПроФ. Л-р Стоян Кпрковпч" АП 
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УТВЪРДИЛ:. 
/доц.д-р И о ф о Й6) 

УСЛОВИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ИА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 
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." 

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И 
КОЛИЧЕСТВО 

Обект на обществената поръчка е: "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 СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, със седалище гр. 
Стара Загора 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен 
• да участва за целия обем на предмета на поръчката. 

Прогнозното количество за едногодишен период е 3650MWh, която не е 
ограничителна за Възложителя. За улеснение на участниците към настоящата 
документация са приложени 3 /броя/таблици - справки с броя на обектите на 
Възложителя, захранвани с ниско напрежение, както и за доставената и 
потребената ел. енергия през 2014г., включително и за отделните обекти, които 
таблици са ПРИЛОЖЕНИЕ JN'g 1 към настоящата документация. 

Прогнозна стойност на поръчката - 550 000 лв. без ДДС. 

1 

» 



2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № 
451/02.07.2015год. на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - „ПРОФ. Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, със седалище гр.Стара Загора. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Възложител на обществената поръчка е "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - „ПРОФ. Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, със седалище гр.Стара Загора 

4. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ 

4.1. Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура на основание 
чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 
1, чл. 64, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

4.2. "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, със седалище 
гр.Стара Загора сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител 
на поръчката. 

5. МЯСТО, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА 
ПЛАЩАНЕ 

5.1. Място - Територията на обекти на Дружеството, находящи се в град 
Стара Загора. 

5.2. Срок за изпълнение - 12 месеца (дванадесет месеца) от подписване на 
договор с определеният за изпълнител на поръчката участник и регистрация на 
първата доставка. 

5.3. Начин на плащане - в лева, по банков път, до бО(шестдесет) 
' календарни дни след представяне на данъчна фактура. 

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И 
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

6.1. Всички фирми, изявили желание за участие в процедурата, могат да получат 
документация за участие от "профила на купувача" на aapec:htpp://www.mbal-
kirkovich.org/, в който документацията за участие се публикува в първия работен ден, 
следващ деня на публикуването на обявлението. Документация за участие може да бъде 
получена и на място в "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД, гр. Стара Загора, 
ул."Ген.Столетов" № 2 или по искане на желаещо да участва в процедурата лице да му 
бъде изпратена. В тези случаи документацията се получава/изпраща срещу заплащане 
на 18,00лв. с ДДС в касата или по сметката на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович"АД, 
гр.Стара Загора, ул.'Тен.Столетов" № 2 

IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: BPBIBGSF при 
Юробанк България АД 
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Желаещите да получат на място документация за участие в процедурата могат 
да направят това в срока, посочен в обявлението за поръчката всеки работен ден - от 
7.30 часа до 13.00 часа до 07.08.2015год. от Деловодството на "УМБАЛ-проф.д-р 
Ст.Киркович"АД- гр.Стара Загора. 

Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на „УМБАЛ Проф.Д-р 
Ст.Киркович"АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа на 17.08.2015год. 

Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на 
18.08.2015год. в административна сграда на "УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович"АД, 
гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 2. 

До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може 
да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно 
чл.29, ал. 1 от ЗОП. 

6.2. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез 
упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 
своите оферти. Срокът за подаване на оферти е намален съгласно разпоредбата на 
чл. 64, ал. 3 от ЗОП 

7. УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

7.1. Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да 
бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 
техни обединения (чл. 9 от ЗОП). 

Когато определеният за Изпълнител е обединение на физически и/или 
юридически лица, същият е задължен да създаде юридическо лице, като 
новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от 
обединението (чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП). 

7.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка кандидат или участник, който е: 

7.2.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 
г) престъпления против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния 

кодекс; 
д) престъпления против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния 

кодекс (чл.47, ал.1, т. 1 от ЗОП); 
7.2.2. обявен в несъстоятелност (чл.47, ал. 1, т.'2 от ЗОП); 
7.2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове (чл. 47, ал.1, т. 3 от ЗОП); 
7.2.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен (чл.47, ал.1, т.4 от ЗОП). 

7.3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка кандидат или участник, кой го: 
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7.3.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 
когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е 
преустановил дейността си; (чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП); 

7.3.2. е лишен от право да упражнява определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 
включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на 
отбраната и сигурността (чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП); 

7.3.3. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и 
сигурността на доставките в поръчки по»чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано ог 
възложителя с влязло в сила съдебно решение (чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП); 

7.3.4. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против 
трудовите права на работниците (чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП); 

7.3.5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури по възлагане на 
обществени поръчки (чл. 47, ал. 2, т. 5 от ЗОП); 

7.4. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 7.2.1, т. 
7.3.2, т. 7.3.4 и т. 7.3.5, се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници. 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, а. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон 

5. при командитно дружество с акции за лицата по чл. 244, ал. 4 от 
' Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за 

лицата, които представляват кандидата или участника; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата 
при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП. 

7.5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участници: 
7.5.1. при които лицата по т.7.4 са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
7.5.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (чл. 47, ал. 5 от ЗОП). 
7.6. При подаване на офертата за участие в процедурата участникът 

удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 7. 2 до т. 7.5 и посочените в 
обявлението изисквания по т. 7.3. и по т. 7. 5 с декларации подписани от лицата, 
които представляват участника. В съответна декларация се включва и информация 
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относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да представи информация за 
тези обстоятелства служебно на възложителя, (чл.47, ал.9 от ЗОП). 

7.7. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 
Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.7.2 и на посочените в обявлението 
обстоятелства по т. 7.3.1, 7.3.2., 7.3.4. и 7.3.5, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някои от тези обстоятелства 
в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя, (чл. 
47, ал. 10 от ЗОП). 

7.8. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по 
т. 7.2 и т. 7.5 (чл. 47, ал. 8 от ЗОП). 

7.9. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 7. 2 или някое от посочените в 
обявлението обстоятелства по т. 7. 3 (чл. 48, ал.1 от ЗОП). Удостоверяване на горните 
обстоятелства включително и по чл. 47. ал. 9 от ЗОП се извършва с декларации - образци 
към настоящата документация, които се поставят в плик № 1 „Документи за подбор" 

8. Оферта 
8.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя (чл. 54, ал. 1 от ЗОП). Офертата трябва да съдържа 
разработки по всички условия, посочени в документацията за участие в процедурата 

8.2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си (чл. 54, ал. 2 
от ЗОП). 

8.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една 
оферта. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците (чл. 55, 
ал. 1 от ЗОП). 

8.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта (чл. 55, ал. 5 От ЗОП). 

8.4.1. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение (чл. 55, ал. 6 от ЗОП). 

8.4.2. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 
участници в една и съща процедура (чл. 55, ал. 7 от ЗОП). 

8.5. Всяка оферта трябва да съдържа: 
8.5.1. Документи за представяне на Участника: • 

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; 

• Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от 
лицата, които представляват участника.Участниците са длъжни в процеса на провеждане 
на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, 
ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им. (чл. 69, ал. 3 от ЗОП). 

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

• Валиден лиценз за координатор на стандартна балансираща група, 
издаден от КЕВР в полза на участника - нотариално заверено копие 
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• Валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, 
удостоверяващ внедрена система за управление на качеството - заверено от 
участника копие. 

8.5.2. 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; 

8.5.3. Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за 
участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 
сума, съгласно т. 9.1. от настоящия документ. 

8.5.4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 
участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват. 

8.5.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация 
на участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - представят се следните 
документи: 

• Списък на основните договори, отговарящи на предмета на поръчката, 
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, придружени от доказателство за 
извършената доставка-удостоверения от съответните възложители. Минимално 
изискване - да се представят поне 2 (две)удостоверения от Възложители в списъка, в 
които да се посочват телефони за връзка и лице за контакт; 

8.5.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 
ал. 7 от ЗОП - участникът не е свързано лице или свързано предприятие по смисъла на 
§ 1, т.23а и т.24 от ДР на ЗОП с друг кандидат или участник в настоящата процедура и 
не е участвал като външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществената поръчка и не е свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от 
ДР на ЗОП с външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП, участвало в подготовката на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

8.5.7. Декларация-съгласие с всички изисквания на Възложителя, описани 
подробно в документацията за участие в настоящата процедура. 

Непредставянето на някой или всички от гореупоменатите документи води 
до отстраняване на участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП. 

&5.&Декларация-съгласие за изпълнение на доставките за целия период на 
поръчката, при условията на настоящата процедура. 

Непредставянето и неспазването на това изискване води до отстраняване на 
Участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП. 

8.5.9. Имената на предвидените подизпълнители, които ще участват при 
изпълнение на обществената поръчка - ако участникът предвижда такива, видовете 
работи от предмета на поръчката, които ще предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от, стойността на обществената 
поръчка на тяхното участие. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще 
се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти 
от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители, или 
декларация, че Участникът няма да използва подизпълнители. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на всички условия, на които отговаря 
основния Участник. Участник, участващ като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. КогатЪ офертата предвижда 
участие на подизпълнители, в нея се посочват подизпълнителите, процентът от 
общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която 
ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител, в съответствие с чл.24, ал.2 от 
ППЗОП; 
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8.5.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (попълнен 
Образец 1) - представя се в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис: 
„Предложение за изпълнение на поръчката", поставен в плика с офертата. В 
него следва подробно да бъдат описани ред и правила за поддържане на близки 
връзки и сътрудничество с енергийните звена на Възложителя, за да се поддържа 
максимално оптимален баланс на консумацията на ел. енергия. Така представеният 
документ не подлежи на оценка, но същият ще бъде неразделна част от сключения 
между Възложителя и Изпълнителя договор. Изпълнителят следва да издава 
единна фактура на Възложителя, включваща консумираната активна ел. енергия за 
съответния месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС и задължение към 
обществото, както и всички мрежови услуги с подробна разбивка за всички обекти 
на Възложителя. 

В същия плик се поставят и следните декларации: 
• Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. 

енергия отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: честота: мрежи НН -
0,4 kV - 47-52 Hz целогодишно; отклонения на напрежението: мрежи НН - 0,4 kV 
UH ± 10% за 95% от средната ефективна стойност на напрежението за период до 
10 min; пикови изменения на напрежението: мрежи НН - 0,4 kV - не по-големи от 
4% от UH ; несиметрия на напрежението: мрежи НН - 0,4 kV - от 0 до 2% UH ; 

• Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група, с 
консумация близка и съизмерима с консумацията на ел. енергия от обектите на 
Възложителя; 

• Подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на 
небалансите в рамките на балансиращата група; 

• Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на 
балансиращата група извършва и услугата за прогнозиране на потребените 
количества активна ел. енергия на база предходни периоди, като тази дейност ще 
се съгласува с енергийното звено на Възложителя, за да се отчитат 
метеорологичните и климатични фактори; 

• Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема 
отговорност за услугата балансиране на ел. енергия; 

• Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line 
достъп на Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси 
периоди за целите на анализа. 

• Декларация-съгласие от представляващия участника, че при промяна на 
средствата за измерване и комуникация на всеки нов обект на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
-ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, при което потребената ел. енергия от този 
обект ще може да се отчита дистанционно, той да бъде включван към обектите, 
електроснабдявани от лицензирания търговец, с който Дружеството има договор 
за доставка; « 

• Декларация-съгласие от представляващия участника, че при 
необходимост от присъединяване на нов обект на Възложителя, поема доставката 
на ел. енергия НН и услуга балансирането й, без допълнителни такси и при 
условията на настоящата процедура; 

• Декларация от представляващия участника, че ще издава единна фактура 
на Възложителя, включваща консумираната активна ел. енергия за съответния 
месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС и задължение към обществото, както и 
всички мрежови услуги е подробна разбивка за всички обекти на Възложителя. 

8.5.11. Предлагана цена - Попълнен Образец № 2 - представя се в отделен 
запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис: "Предлагана цена", поставен в 
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плика с офертата. Неспазването на това изискване води до отстраняване на 
Участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. 

8.5.12. Информация за Участника - по приложен образец. 
8.5.13. Декларация за приемане на условията на проекта на договор. 
Участниците в процедурата следва да имат предвид, че всички 

предоставени от тях декларации имат правно обвързваща сила и са съотносими 
изцяло към сключване на договор. 

Непредставянето и неспазването на това изискване води до 
отстраняване на Участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

8.5.14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
Участника, /свободен текст, Възложителят не прилага образец/ 

Непредставянето на който и да е от изискуемите документи описани в 
т. 8.5. води до отстраняване на Участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП. 

8.6. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, следва да 
предостави декларация/и от всеки един от тях за съгласие за участие като 
подизпълнители в настоящата процедура. Неспазването на това изискване води 
до отстраняване на Участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

8.7. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 
8.7.1. документите по 8.5.1, първо и второ тире, се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по т. 
8.5.1. и т. 8.5.5 - се представят само за участниците, чрез които обединението 
доказва съответствието си с критериите за подбор; 

Посочените минимални изисквания се отнасят за обединението като цяло. 

8.8. Указания за попълване на офертата от участника: 
Всички документи, изискващи подпис се подписват от лицето, 

представляващо участника, видно от актуално състояние, удостоверение от 
търговския регистър към агенцията по вписванията, регистър Булстат или решение 
за регистрация. 

Да се приложи нотариално заверено пълномощно, ако офертата се 
представя от лице, което не притежава управителни функции /оригинал/ - да се 
постави в плик № 1 „Документи за подбор". 

8.8.1. Участникът комплектова офертата си съгласно описаните в т. 8. 5. 
позиции по следния начин: 

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва: 

• Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят 
документите и информацията, изисквани съгласно т. 8.5.1. до т. 8.5.9 вкл., от т. 
8.5.12. до т. 8.5.14. вкл. и т. 8.6., както и нотариално заверено пълномощно, ако 
офертата се представя от лице, което не притежава управителни функции; 

• Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в 
който се поставят документи, изисквани съгласно т. 8.5.10 (попълнен Образец №1 
„Техническо предложение") 

• Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", в който се поставя ценовото 
предложение на участника. 

Неспазването на посочените изисквания води до отстраняване на 
Участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП. 

Всички ксерокопия на документите да бъдат заверени с надпис: "Вярно с 
оригинала", подпис на представляващия фирмата и свеж печат. 
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Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български 
език. Всички приложени документи на чужд език, изисквани от Възложителя, 
задължително се придружават с превод на български език. 

Всички документи, представени от представляващи участниците лица, 
които не са български граждани, следва да бъдат представени в двуезичен вариант 
или да бъдат придружени с текст от преводач, превел съдържанието им. 
Представляващите участниците лица, които не са български граждани, но владеят 
писмено и говоримо български език, следва да удостоверят документално това 
обстоятелство. 

8.8.2. Предложената цена следва да бъде в български лева, с точност до 
петия десетичен знак, без ДДС, съгласно Образец 2 на ценова оферта, записани 
цифром. Цената на потребената ел. енергия трябва да включва потребената 
активната ел.енергия и стойността на услугата за балансиране и прогнозиране, без 
ДДС, без цена на задължения към обществото и акциз. Предложената от участника 
цена за нетно количество доставена активна електрическа енергия следва да е 
единна. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и 
санкции за излишък или недостиг на небалансите. 

Цената да включва всички разходи на участника, по изпълнение 
предмета на поръчката. 

8.9. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка иди с куриерска фирма. 

8.10. Пликът се адресира до: 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ - „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, със седалище гр.Стара Загора 
„Деловодство"; ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка 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 СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, със седалище гр. Стара Загора 

Посочва се името, адреса за кореспонденция, телефон, факс и по 
възможност електронен адрес на участника. 

8.11. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 
датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. 

8.12. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
Участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
цолучаване или в незапечатан, скъсан или с нарушена цялост плик. Тези 
обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

8.13. Срокът на валидност на офертите е времето, през което Участниците са 
обвързани с условията на представените от тях оферти и този срок не може да 
бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на подаване на 
офертите. Възложителят може да изиска от класираните Участници да удължат 
срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
обществена поръчка. 

8.14. Всички действия на Възложителя към Участниците са в писмен вид. 
8.14.1.Обменът на информация може да се извърши по имейл, по пощата или 

по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. 
Избраните средства за комуникация трябва да бъдат общодостъпни. 

9 



8.14.2.Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми 
участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано 
писмо с обратна разписка. 

9. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Гаранцията за участие - Участниците са длъжни да представят като част от 
офертата си гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 ЗОП, в 
размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева. Гаранцията за участие може да 
бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова 
сметка: 

IBAN:BG13BPBI79351055330901, банков код BIN:BPBIBGSF, при Юробанк 
България АД или внесена в касата на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, със 
седалище гр. Стара Загора или банкова гаранция. 

9.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията. 

9.1.1. "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, като Възложител, има право да 
задържи гаранцията за участие, когато Кандидатът или Участникът в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка, (чл. 61, ал. 1 от ЗОП): 

1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; 
2.. обжалва решението на Възложителя за определяне на Изпълнител -

до решаване на спора; 
3. е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да 

сключи договор за обществената поръчка в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП. 

9.2. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
9.2.1. отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на 

срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 
9.2.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на 

договора за обществената поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 
(пет)работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне 
на изпълнител, (чл. 62, an. 1 от ЗОП). 

9.3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка 
гаранциите на всички Кандидати или Участници се освобождават в срок 5 (пет) 
работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване 
(чл. 62, ал. 3 от ЗОП). 

9.4. "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД освобождава гаранциите за 
участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него (чл. 62, ал. 4 от ЗОП). 

10. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

10.1. Гаранция за изпълнение на договора - Участникът, определен за 
изпълнител, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на 
договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните 
форми: парична сума, внесена по банкова сметка: 

IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: BPBIBGSF, при 
Юробанк България АД или внесена в касата на „УНИВЕРСИТЕТСКА 
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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ"АД или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на 
договора, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът, 
определен за изпълнител, представи банкова гаранция за изпълнение, същата 
трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след 
изтичане срока на действие на договора. 

10.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията 
за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

11. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

11.1. Отварянето на офертите ще се извърши на посочения в обявлението 
ден .и час в Заседателната зала на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД, в град Стара 
Загора, ул."Генерал Столетов"№ 2. 

11.2. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 
режим за достъп до сградата, в която се извърша отварянето. 

12. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ 

12.1. Критерии за оценка на офертите - най-ниска цена. 
К - Цената на потребената ел, енергия трябва да включва потребената 

активната ел. енергия за 1 MWh в български лева, и стойността на услугата за 
балансиране и прогнозиране, без ДДС, без цена на задължения към обществото и 
акциз. 

12.2. Методика: 
12.2.1. К - Цена за 1 MWh в лева, включително и стойността на услугата за 

балансиране и прогнозиране без ДДС, без цена на задължения към обществото и 
акциз: 0-100 точки 

Предложената от участника цена за нетно количество доставена активна 
електрическа енергия следва да е единна. 

Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и 
санкции за излишък или недостиг на небалансите. 

Цената да включва всички разходи на участника по изпълнение предмета на 
поръчката. 

Участникът предложил най-ниска цена получава максималния брой точки и 
се класира на първо място. За останалите участници се прилага следната формула: 

К = (К минимум/К конкретна)* 100 
В случай, че повече от един участник е предложил най-ниска цена и 

офертите им са оценени с максимален брой точки, Комисията провежда публично 
жребий за определяне на Изпълнител съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 5. т. 1 от 
ЗОП. 

• 

13. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

13.1. За провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
възложителят назначава комисия. 
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13.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците' в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения 
режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

13.3.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 
за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от 
нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 

13.4. В присъствието на лицата по т.13.2, Комисията отваря плик № 2 и най-
малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това 
отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа и 
проверява съответствието със списъка по т. 8.5.15. 

13.5. След извършването на действията по т. 13.3 и т.13.4 приключва 
публичната част от заседанието на Комисията. 

13.6. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя 
протокол. 

13.7. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с 
критериите за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, 
комисията ги посочва в протокола по т. 13.6 и изпраща протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

13.8. Участниците представят на Комисията съответните документи в срок 5 
(пет) работни дни от получаване на протокола по т. 13.6. Когато е установена 
липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът 
може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да 
замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще 
удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

13.9. След изтичането на срока по т. 13.8, Комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 
на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не 
разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на 
критериите за подбор. , 

13.10. Комисията при необходимост може по всяко време: 
13.10.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез 

изискване на информации от други органи и лица; 
13.10.2. да изисква от участниците разяснения за заявени данни, както и 

допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 
2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 
ценовото предложение на участниците. 

13.11. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
13.11.1. който не е представил някой от необходимите документи или 

информация по чл. 56 от ЗОП (т. 8.5 от настоящите условия); 
13.11.2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл, 47, ал. 2 от ЗОП; 
13.11.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. 
13.11.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 

57, ал. 2 от ЗОП (т. 8.8.1. or настоящите условия); 
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13.11.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е 
представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от 
Възложителя критерии за подбор; 

13.12. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. 

13.13. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията 
отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следното: 

13.13.1. разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на 
съответствието им с изискванията на Възложителя; 

13.13.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за 
предложенията в плик № 2; 

13.13.3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 
13.14. Не по-късно от два работни дни-преди датата на отваряне на ценовите 

оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача 
датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-
изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите 
по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва 
публично при условията на т. 13.2. (чл. 68, ал. 3). При отваряне на ценовите 
оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

13.15. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, 
преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица 
по т. 13.14. резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 

13.16. Комисията класира Участниците но степента на съответствие на 
офертите с предварително обявените от Възложителя условия. 

13.17. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се предава на 
Възложителя с цялата документация. 

13.18.Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от 
Възложителя. 

14. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

14.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с 
участника, класиран от Комисията на първо място и определен за Изпълнител в 
резултат на проведената процедура. Договорът трябва да съответства на 
приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от 
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

14.2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-
дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или 
заинтересованите участници за решението за опредеДяне на изпълнител (чл. 41, ал. 
3 от ЗОП). 

14.3. Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 
срока по т.14.2(чл.41, ал.4 от ЗОП). 

14.4. Възложителят няма право да сключи договор с, избрания изпълнител 
преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е 
допуснато предварително изпълнение (чл. 41, ал. 5 от ЗОП). 

14.5. Клаузите на договора трябва да включват задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 
Изпълнител. 
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14.6. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен при подписване на 
договора да представи: 

14.6.1. Документ за регистрация цли ЕИК на новосъздадено юридическо 
лице. 

14.6.2. Документи от съответния компетентен орган за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по т. 7.2 и посочените в обявлението обстоятелства по 
т. 7.3. от условията за участие в процедурата, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 
обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на 
възложителя. 

14.6.3.Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, не предвижда включването на някое от горепосочените 
обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и 
безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка 
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 7.2 и на 
посочените в обявлението обстоятелства по т. 47, ал. 2, издадени от компетентен 
орган, или 

извлечение от съдебен регистър, или 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. 
14.6.4. Когато кандидатът или участникът е чуждестранно физическо или 

юридическо лице, е длъжен да представи документите по т. 14.6.2., издадени от 
компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 
установен. 

7^.6.5.Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 
не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 
включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 
декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 

14.6.6. Когато клетвената декларация няма правно значение според 
съответния национален закон, участникът представя официално заявление, 
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен 
професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 

14.6.7.Документ за внесена гаранция за изпълнение на обществената 
поръчка. Когато се представи банкова гаранция за изпълнение, .същата трябва да 
бъде със срок на валидност не по- кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока 
на действие на договора. 

i 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СПИСЪК -ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на обектите, на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст.Киркович"АД 
гр.Стара Загора захранвани с ниско напрежение, предложени да се захранват с ел. 
енергия доставена на договорени цени 

Наименование на 
обекта 

Административен адрес на 
обекта в град Стара Загора 

Идентификатор на 
точката на 
измерване на 
обекта (ИТН) • 

Предоставена 
мощност в 
момента кВт 

1 ОРБ - ТП ЮГ ул.Ген. Столетов №2 Ст. Загора ИТ №2084144 650 
2 Н-ро мерене ОРБ ул.Т Стоянович 0 Ст.Загора ИТ№ 2084146 650 
3 11-ро мерене ОРБ ул.Ген. Столетов №2 Ст. 

Загора 
ИТ №2084147 650 

4 АГ комплекс ул.Ген.Столетов 
№117Ст.Загора 

ИТ №2084608 400 

5 1-во мерене ОРБ ул.Ген. Столетов №2 Ст. 
Загора 

ИТ №2084145 650 

6 ТЕЦ-ОРБ ул.Ген. Столетов №2 Ст. 
Загора 

ИТ №4104529 150 

7 Поликл.-ДКБ ул. Армейска №11 ИТ №2083942 124 
8 Ново табло 

Морфоблок 
ул. Армейска №11 ИТ №2084528 124 



СПРАВКА за доставена и потребена електроенергия 
от УМБАЛ „Проф. Д-р Ст.Киркович"АД гр.Стара 

Загора през 2014г. 
МЕСЕЦ КИЛОВАТЧАСА 
януари 464S32 

февруари 421462 
март 377122 

април 312065 
май 238067 
юни 184591 
юли 191929 

август 195371 
септември 183737 
октомври 279744 
ноември 418514 

декември 381938 
Общо 2014 3649072 





С П Р А В К А за доставена и потребена електроене ргия в kWh през 2014г. 

МЕСЕЦ ИТН:2084144 ИТН:2084146 ИТН:2084147 ИТН:2084608 ИТН:2084145 ИТН:4104529 ИТН:2083942 ИТН: 2084528 
Общо kWh 
за 2014г. 

ЯНУАРИ 89820 127182 169714 23660 32709 34 •15572 5841 464532 

ФЕВРУАРИ 79958 104809 142738 23112 39834 31 26166 4814 421462 

• МАРТ 74609 94761 126828- 24705 28422 34 23140 4623 377122 

АПРИЛ 73046 80199 95493 23517 22736 32 13421 3621 312065 

МАЙ 60351 60972 74311 21455 13851 35 4590 2502 238067 

ЮНИ 20211 54615 74363 21010 9134 35 3044 2179 184591 

ЮЛИ 22141 60425 74898 21261 8372 37 2421 2374 191929 

АВГУСТ 21800 61616 76840 20665 10041 37 2097 2275 195371 

СЕПТЕМВРИ 19451 54555 74673 19830 10007 28 3130 2063 183737 

ОКТОМВРИ 27593 84370 124086 22417 13845 40 3782 3611 279744 

НОЕМВРИ 40246 123982 189158 23828 23262 38 13022 4978 418514 

ДЕКЕМВРИ 39989 108561 172156 15466 27299 40 13049 5378 381938 

ВСИЧКО 569215 1016047 1395258 260926 239512 421 123434 44259 3649072 

Средното протребление на нощна, дневна и върхова ел. енергия на 2014г. на обектите на Възложителя в процентно съотношение 
е следното:"Нощна ел. енергия - 21%, дневна ел. енергия - 48%, върхова ел. енергия - 31%. 
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