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93-ОП19-20(2)/20.05.19г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на постъпило писмо с вх. № 93-ОП19-20(1)/16.05.19г, на основание чл.
33 ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предлагаме на Вашето внимание
следното разяснение, относно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна
балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на
информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти,
собственост на Община Бургас“, с уникален номер в АОП № 00797-2019-0024.
1. По отношение на „методиката, на базата, на която е направено прогнозирането и
фиксирането на максимална цена“:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е направил пазарни проучвания
по отношение на цената на нетната активна електрическа енергия за средно напрежение,
предмет на настоящата обществена поръчка, като е проследил развитието им в период
февруари – април 2019г. Също така, съобразявайки се с цените на свободния пазар за
търговия на електроенергия и ресурсите, които могат да се отпуснат от Възложителя за
посочените МWh, е взето обосновано решение за максималния размер за 1 MWh, а
именно 103 лв. без ДДС.
2. По отношение на това, „дали съществува вариант за преразпределяне на общия
бюджет на обществената поръчка, включващ цена на активната електрическа енергия и
нормативно признатите разходи, ако цената „задължение към обществото“ бъде
намалена, да бъде компенсирана в цената на активната електрическа енергия към
изпълнителя“:
В документацията на настоящата обществена поръчка, Възложителят е предвидил
две цени: цена за реално консумиран 1 МWh и балансиране на доставената нетна активна
електрическа енергия без такса „задължение към обществото“, акциз и ДДС, и месечна
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цена за администриране на нормативно установените разходи за пренос и достъп, които
образуват общата цена, с която участниците ще се състезават.
С методика за оценка на ценовите предложения, Възложителя е предоставил
възможност на участниците в най-пълна степен да е съобразена с нуждите на
Възложителя.

Забележка: Настоящите отговори на направените запитвания и разяснения
са неразделна част от документацията за провеждане на настоящата
обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
/длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г./
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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