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ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, М

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна 

балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ECO и 

поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”
ЕАД”

гр. София 

2017 г.

Документацията за участие е изготвена в съответствиес нормите на Закона за 
обществените поръчки и е одобрена е Решение № РД-03 - 68/30.11.2017 г.
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на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет “Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на 
стандартна балансираща група, е пълно администриране на информационния поток е 
ECO и поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМ БАЛ „Царица Йоапна- 
ИСУЛ” ЕАД”

I. Решение за откриване на процедурата - № РД-03 -  68/30.11.201 7 г.
II. Обявление за поръчката
III. Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката. Прогнозна стойност на 

поръчката. Изисквания към изпълнението на поръчката. Възможности за изменение 
на договора

IV. Изисквания за участие в процедурата. Изисквания към участниците по отношение на 
личното им състояние. Основания за отстраняване. Изисквания към участниците, 
свързани с критериите за подбор

V. Критерий за възлагане.
VI. Указания за подготовка на оферта.
VII. Разглеждане на офертите
VIII. Договор за обществена поръчка
IX. Образци на документи:

Образец № 1: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 2: Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОИ /когато е 
приложимо!

Образец № 3: „Предложение за изпълнение на поръчката”
Образец № 4: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 
Образец № 5: Декларация за срока на валидност на офертата 
Образец № 6: „Ценово предложение”

X. Проект на договор
XI. Техническа спецификация. Месечно потребление на електрическа енергия
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