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РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВАРНА 

 

З А П О В Е Д 
№ 

Варна, 299 от 11.09.2017 г. 
 

 

 

На основание чл. 20, ал.3, т.2, и във връзка с чл.187, ал.1 от ЗОП, предвид 

правомощията си произтичащи от чл.9 т.3 и т.21 от Устройствения правилник на 

Регионалните здравни инспекции и във връзка с необходимостта от Предмет на 

настоящата процедура включва доставка на нетна активна електрическа енергия от 

изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с 

пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за 

небаланси за обекти на РЗИ-Варна. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да бъде проведена процедура по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 

обществените поръчки чрез публикуване на обява на профила на купувача за 

събиране на оферти, които да бъдат изготвени по образец и съдържат най-малко 

информацията по чл.187, ал.1 Приложение №20. съгласно одобрената документация 

за провеждането на обществената поръчка. 

2. Обект на поръчката - доставка /чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП/. 

3. Правно и фактическо основание за откриване напроцедурата: чл. 20, ал.3, т.2, и във 

връзка с чл.187, ал.1 от ЗОП. 

4. Предмет на поръчката –„Избор на доставчик на нетна активна електрическа 

енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и координатор на 

стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с 

ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на РЗИ-Варна“. 

5. Място за изпълнение на поръчката: РЗИ-Варна, с адрес: гр.Варна, ул.»Брегалница» №3. 

6. Източник на финансиране – доставките ще се финансират с бюджетни средства от 

бюджета на РЗИ –Варна – второстепенен разпоредител към Министерство на 

здравеопазването. 

7. Начин на плащане – Възложителят ще заплаща действително изразходваната 

активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните 

измервателни точки по цена предложена от изпълнителя, ежемесечно, в лева, по 

банков път по сметката на изпълнителя, в срок от 30 (тридесет) календарни дни 

считано от извършване на доставката, въз основа на представени данъчни фактури, 

придружени с отчет на изразходваното количество енергия. 

Възложителят няма да извършва авансови плащания. 

Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва, 

съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване 

на количеството електрическа енергия/ПИКЕЕ/. 

8. Срок за изпълнение:12 (дванадесет) месеца, като същия започва да тече от първо 

число на месеца, следващ сключването на договора за настоящата обществена 

поръчка. 

9. Прогнозна стойност:  

Общата прогнозна стойност на поръчката е 64020лв. (шестдесет и четири  хиляди и 

двадесет лева) без ДДС. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена съгласно чл. 21, ал. 1 от 

ЗОП, като освен цената на доставката на нетна активна електрическа енергия 



 - 2 - 

включва и нормативно определените такси, цените за мрежови услуги и дължимия 

акциз. 

Участникът следва да предложикрайна цена за един kWh нетна активна 

електроенергия за ниско напрежение, включваща разходи за балансиране и разходи 

за прогнозиране на потреблението.. 

10. Критерий за възлагане – Обществената поръчка се възлага въз основа на 

икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане 

„икономически най-изгодна оферта (чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП) 

11. Срок за подаване на офертите: Офертите се приемат до 17,00 часа на 26.09.2017 

г., в звеното за административно обслужване на РЗИ- Варна, ул. “Брегалница” № 3, 

ет.1, ст.27. 

12. Критерии за оценка на офертите: 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта с 

критерий за възлагане – оптимално съотношение цена/качество“. 

Оценяването и класирането на офертите се извършва при следните показатели 

за оценка: 

1. Предлаганацена (С) – максимална оценка 90 точки. 

C = Cmin/Cn x 90,  

Където: 

С – Оценка на ценовото предложение; 

Сmin – най-ниска предложена цена за kWh; 

Cn - Предлагана цена за kWh от конкретния участник. 

Числото 90 е коефициент на тежест. 

2. Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т) –

максимална оценка10 точки. 

Т = Тn/Tmax x 10,  

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 10 е коефициент на тежест. 

Комплексната оценка на офертите се формира като сбор от оценката по 

показател С „Предлагана цена“ и Т „Икономическа стабилност на балансиращата 

група. 

 КО = С + Т,  

Където: 

КО – комплексна оценка на предложението; 

С - оценка на ценовото предложение; 

Т – оценка на техническото предложение. 

На първо място се класира участника с най-висока комплексна оценка. 

Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група, такси за 

излишък и недостиг на небалансите и каквито и да са други разходи по дейности, 

свързани с участието на възложителя на свободния пазар за електроенергия и участие 

в балансираща група. 

Отделна такса за участие в балансиращата група няма да се заплаща от 

Възложителя. 

Посочената цена се закръгля до петия знак след десетичната запетая. 

Цената на електроенергията за срока на договора не подлежи на увеличение. 

Място, ден и час на разглеждане на постъпилите оферти:   

Отварянето на предложенията ще започне на 02.10.2017г г. от 14,00 ч. в кабинет 

№ 201, в сградата на РЗИ – Варна, ул.”Брегалница” № 3 и 

 

ОДОБРЯВАМ: 
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Документацията и обявата на обществена поръчка за –„Избор на доставчик на нетна 

активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и 

координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на 

РЗИ-Варна“. 

 

Електронния формат на заповедта, да се постави в папка „Заповеди РЗИ 2017” в 

електронната мрежа на инспекцията (Network Storage-02;→All_DOСS_RZI) и да се 

доведе до знанието на всички служители, за сведение и изпълнение  

 

 

Д-р ДОЧКА МИХАИЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 

 

 

Ц.Янкова, 

Директор на Дирекция АПФСО 

Изготвил: 

Ж.Дичева, гл.експерт 


