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България-Разград: Електрическа енергия
2021/S 107-282983

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС
Раздел І: Възложител
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „Водоснабдяване — Дунав“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 826043778
Пощенски адрес: ул. „Сливница“ № 3А
Град: Разград
код NUTS: BG324 Разград / Razgrad
Пощенски код: 7200
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Димитрова
Електронна поща: mtsdunav@abv.bg 
Телефон:  +359 84611043
Факс:  +359 84662207
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dunav-rz.com
Адрес на профила на купувача: http://www.dunav-rz.com/index.php/customer-profile

I.6) Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група с 
пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

II.1.2) Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на активна електрическа енергия за средно 
и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на 
информационния поток с ЕСО ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, 
администриране на разходите за мрежови услуги, както и отговорност по балансиране съгласно Закона 
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за енергетиката, Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството 
електрическа енергия. Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като 
непряк член на балансираща група.
Възложителят предвижда опции за намаляване и/или увеличаване на доставките, подробно описани в 
документацията за участие.
Възложителят си запазва правото да възложи подновяване на договора, ако към датата на изтичане на 
сключения договор възложителят не е сключил нов договор със същия предмет поради прекратяване и/
или обжалване на новата процедура със същия предмет.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG3 Северна и Югоизточна България / Severna i Yugoiztochna Bulgaria
Основно място на изпълнение:
Границата на собственост на обектите на възложителя, посочени в документацията

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на активна електрическа енергия за средно 
и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на 
информационния поток с ЕСО ЕАД, прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, 
администриране на разходите за мрежови услуги, както и отговорност по балансиране съгласно Закона 
за енергетиката, Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за измерване на количеството 
електрическа енергия. Възложителят ще участва на свободния пазар на електрическа енергия като 
непряк член на балансираща група.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Възложителят предвижда опции за намаляване и/или увеличаване на доставките при определени 
условия, посочени в договора.

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

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация
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IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 057-137246

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под 
формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2021
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