
Партида: 000959 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 000959
Поделение: ________
Изходящ номер: 336 от дата 09/10/2015
Коментар на възложителя:
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и 
координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ” 
ЕООД за срок от една година”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
„МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД
Адрес
ул. Яне Сандански № 61
Град Пощенски код Страна
Червен бряг 5980 Р. България
Място/места за контакт Телефон
Червен бряг, ул. Яне Сандански № 
61

0659 92766

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ася Атанасова
E-mail Факс
mbal.chervenbryag@gmail.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
mbal-chervenbryag.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ 
– ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД за срок от една година

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 09310000

УНП: 7a5f2ef9-ca96-4a05-bf40-dec613116c5a 1



Партида: 000959 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно приложената техническа спецификация. Посочените количества 
са ориентировъчни на база потреблението на Възложителя за 
последните 12 месеца.
Прогнозна стойност
(в цифри): 55000   Валута: BGN

Място на извършване
Червен бряг, ул. Яне Сандански № 61 код NUTS:  

BG314

Изисквания за изпълнение на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е доставката на нетна електрическа 
енергия. Изпълнителят трябва да е лицензиран търговец на 
електрическа енергия съгл. чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от 
Закона за енергетиката. Изпълнителят също трябва да е лицензиран 
координатор на стандартна балансираща група и координатор на 
комбинирана балансираща група съгл. чл. 39 от Закона за 
енергетиката. Възложителят няма да заплаща такса за участие в 
балансиращата група и санкции за излишък или недостигане на 
балансите.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/10/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  
посочения интернет адрес или друго:
В Отдел "Човешки ресурси" находящ се на ет.3 в сградата на МБАЛ - 
Червен бряг

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/10/2015 дд/мм/гггг

УНП: 7a5f2ef9-ca96-4a05-bf40-dec613116c5a 2


