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Версия  за  печат 
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ВGВарна  

Информация  за  публикувана  в  профила  на  купувача  обяиа  за  обществена  ггоръчка  iia 

стойност  по  чл . 20, ал . 3 от  30Л 	
> 

Номер  на  обявата  
2249 

Дата  на  публикуване  на  обявата  на  профила  на  купувача  
30.06.2017 г. 

Възложител  

Национален  идентификационен  No (EHK): 129004492 

BG331, ВВМУ  Н .Й .Вапцаров , ул . Васил  Друмев  N73, За : Радко  Радев , България  9026, 

Варна , Тел .: 052 552226, E-mai1: naval_асад_1ega1@abv.bg , Факс : 052 303163 

Интернет  адрес /и : 

Основен  адрес  (URL): http://www.naval-acacl.bg/.  

Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): http://pp.naval-acad.bgl . 

Обект  на  поръчката  

Доставки  

Обща  прогнозна  стойност  на  поръчката  

70000 лв . без  ДДС  

Предмет  на  поръчката  

ИЗБОР  НА  ДОСТАВЧИК  НА  НЕТНА  АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  ЕНЕРГИЯ , 
КООРДИНАТОР  НА  СТАНДАРТНА  БАЛАНСИРАЩА  ГРУПА , ПЪЛНО  
АДМИНИСТРИРАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИОННИЯ  ПОТОК  С  ЕСО  И  ПОЕМАНЕ  НА  
РАЗХОДИТЕ  ЗА  НЕБАЛАНСИ  ЗА  НУЖДИТЕ  НА  ВВМУ  "Н .Й .ВАПЦАРОВ " 

Код  съгласно  Общия  терминологичен  речник  (CPV) 

09310000 

Описание : 

Електрическа  енергия  

Срок  за  полVчаване  на  офертите  

10/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч :мм) 

Информация  относно  средства  от  Евролейския  съюз  

1 от  2 	 3.07.17 г., 15:23 
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Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  и/или  програма , финансиран /а  със  
средства  от  европейските  фондове  и  програми  
НЕ  

Друга  инФормация  

Участникът  трябва  да  е  лицензиран  за  „Търговия  с  електрическа  енергия ", включваща  
дейността  „Координатор  на  балансираща  група" съгласно  чл . 39 от  Закона  за  
енергетиката . В  случаите , когато  участникът  е  обединение , това  изискване  се  отнася  за  
участника /ците  в  обедйнението , който  ще  изпълнява  дейносrга . За  доказване  на  
придобита  правоспособност  за  упражняване  на  професионална  дейност , участникът  
следва  да  представи  следния  документ : Лицензия  за  rьрговия  с  електрическа  енергия , 

включващо  и  дейносrга  „координатор  на  стандартна  балансираща  група" или  негов  
еквивалент  съгласно  законодателството  на  държавата , в  която  участникът  е  установен . 

Участникът  следва  да  е  изпълнил  дейности  с  предмет  и  обем , идентични  или  сходни  с  
тези  на  поръчката , най -много  за  последните  последните  3 години , считано  от  датата  на  
подаване  на  офертата , в  зависимост  от  датата , на  която  е  учреден  или  е  започнал  
дейносrга  си . Участникът  следва  да  има  сключен  рамков  договор  по  смисъла  на  ПТЕЕ  
със  съответния  мрежови  оператор . 

Дата  на  изпращане  на  настоящата  информация  

03/07/20 1 7 (дд/мм/гггг) 

3.07.17 г., 15:23 


