
****,*
**
ft*

t'l *,t}

измепепие
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Притцlка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри; http://simabЦLeцropa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАИЗМЕНЕНИЕ
па поръчка през пейния срок ца ивпъппецие

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версtsя 7)

Официално наименование:
Институт по микробиолотия акад. Стефан
Ангелов /ИМикВ/ - Бдн

Национален регистрационеп номер:
00066з700

ул . ,,Акад . Георги Бончевt' , бл .26

доц. дн Пенка Петрова * !иректор на
Институт по микробиолотия акад. Стефан
Ангелов

rелеФон:
+з59 2979з157

micbGmicrobio. bas. Ь +з59 28700109

Основен адрес (URL):
http : / /microb1o . bas . bg,/wordpres s,/
Мрес на профила на купувача (URL):
http : /,/microbio . bas . bg,/wordpres s /index . рhр/рrоf 1t-na- kupuvacha/

II.r.r) Наименование:
.Щоставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите накоординатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска
акадеI\4ия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН.

II.r.z)ОсповепСРVкод: О9ЗlО000
,Щопълните.пен СРVкод: 1 2

II.z.r) [Iаименование: 2

Доставка на активна електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група
микробиология акад. Стефан днгелов - Бдн
Обособена позиция NQ1 2

изпълнение функциите на
за нуждите на Институт по

II.z.z) .Щопъ.тrнителни СРV кодове z
Основен СРYкод; r

.Щопълнителен СРV код: r 2
09з10000

II.z.з) Място на изпъ.днение
основно място на изпълнение:
в обекти на Възложителя на територията на Р България.

Унп: 74bfcd l6_25a6_484a-960b-d8c58eeb98dl

партпда;

РА3ДЕJI II: ПРЕЩМЕТ

х
пр I: ВЪЗJIАГАIЦ оРГ.

1,1ощенски адрес:

I рад:
София

код NUTS:
BG411

lIощенски код:
111з

Лържава:
BG



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

кодNUТS:I BG

II.z.+) Описание ца обществената поръчка към момента на сключване на договора: l
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа
енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Настоящото
обявление се отнася за Институт по микробиология акад. Стефан днгелов
БАн. Възложителят е посочил в Приложение N9 1а към '1.ехническата
спецификация Действително изразходените количества ел. енергия за
едногодишен период от 01.11.2017 г. до З1.!О.2018 год. Посочено е ипрогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца -Приложение N9 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на
координатор на балансираща Iрупа. Възложителят няма да заплаща таксаучастие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг нанебалансите.

при

в

II.z.7) Продыrясr-rтедЕост Еа поръчката, рамковото спораз)д4ецце иJIи дипамиIIна сиg.тема
за заIqпIJrване
Продыrжите;rноqг в месеци: 18 или Продыrжитепносг в дни:
иJIи
Начална дата: _ дд/мм/гггг
Крайнадата: _дд/мм/гггг l

II._э.ц) Ипформация отЕосно средсrва от Европейския съюв
Обществената поръчка е във връвка с проект и/иrrЙпрограма, финансиран/а сьс
средства от Европейския сьюз
Идентификация на проекта:

,]

да П не8

РА3ДЕJI IV: ПРОЩЕД)rРА

fv.z.r) Обявлецие аа въздагаце па поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в оВ на ЕС: zor9/S o7o-t64go7
Номер на обявлението в РОП

РАЗДЕJI V: ВЪЗJIАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка Na: l02
Обособена позиция N9: 2

fIаимецовацие:
,Щоставка на активна електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща Iрупа
микробиология акад. Стефан Ангелов.

изпълнение функциите на
за нуждите на Институт

ч на
V.z.r).Щата па ск.rIючваце ца договора
о5.о8.2о19 дд/мм/гггг
V.z.z) Ипформацr"
Поръчката е възложена На гр}rпа от икономически операторrt ДаП неХ
V.z.3) Име и адрес на изпъпнителя
(_)Фициално наименование:
Мост Енерджи АД

Национален регистрациЙЫ нБЙф: z
201з25з1 2

fIощенски адрес:
бул. '|България' N, 118
Град,
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1618

Лържава:
BG

Унп; 74bicdl 6-25a6-484a-960b-d8c58eeb98d 1

l



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

l
l

Електронна поща:
officeGmostenergy. eu

Телефон:
+з59 2416984з

Интернет адрес: (URL) Факс:
+з59 2416984з

V,z.+) ИнформаЦIIя относнО стойността ца поръчката/обособената позиция (към момептана скдючване на договора; без да се вrсIIючва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 51 o,t 4 .24 Валута: BGN

р. VI; ДОПЪЛНИТВIIНА
\Ц.з) Допълнителна информация: z
В чл. 4, ал. 2 от договора е записано, че
1 от Закона за обществените поръчки (зоп)
срокът за изпълнение на договора може да
месеца. Така общият срок за изпълнение на
месеца.

на основание чл. 1161 0л.
при съгласие на страните/

бъде удължен с до б (шест)
договора може да бъде до

1-, т.

24

по обжалваце
Ч.4.t) Оргац, който отговаря за процедрите по обжалвапе

Пощенски адрес:
бул. Витоша_ N9 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

,Щържава:
D-

'I'елефон:

+з59 298в4070
Електронна поща:
cpcadminGcpc. bg

Факс:
+з59 29807з15

Интернет адрес (URL):
http: / /www. cpc.bg
VI.+.z) Ортан, който отговаря за пDоцедчDите 2
Официално наименование:

Град: Пощенски код: [ържава:

Телефон:

Е.пектронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

\4.+.з) Подаване на жалби
точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
решението за избор на Изпълнител може да се обжалва в 10-дневен срокполучаването му. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесетседма от ЗОП

от
и

VI.аaа)_С.пуэкба, от ко"ято може да бъде Полlrrдgцд ипформация отпоспо подавапето пажалбп2
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N9 18

УНП: 74bfcd l 6_25a6_484a-960b_d8c58eeb98d 1

Партлдаi

l



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПДНВL (u.p"u" zl

Град:
София

Пощенски код:
1000

,Щържава:
BG

Телефон:
+з59 29в84070

Електронна поща:
cpcadminGcpc. bg

Факс:
+з59 29807з15

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.5) Дата Еа ивцращаце ца наgтоящото обявдение
Дата: rr.oz.zozr дд/мм/гггг

РА3ДЕJI VII: И3МЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.r) Описание на
VII.r.r) ОсповецСРVкод: 09З10000
,Щопълнителен СРV код: 1 2

VII.r.z) Допъ.тrпителни СРV кодове Э

VII.r.з) Място на ивпъ.пнепие
основно място на изпълнение:
в обекти на Възложителя
код NUTS:r BG

на територията на Р България.

VII.r.4) Описацие па обществецата поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа
енергия за нуждите на БАН и саI\4остоятелните звена на БдН. Настоящото
обявление се отнася за Институт по микробиология акад. Стефан Днгелов при
БАн. Възложителят е посочил в Приложение Ns 1а към Техническата
спецификация действително изразходените количества ел. енергия за
едногодишен период от 01.11.2017 г. до З1,!0.2018 год. Посочено е и
прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в
Приложение N9 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на
координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за
участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на
небалансите. l

\ЦI.r.5) ПРОДЪ.ПЖИТеЛНОет на пОръчката, рамковото спораз}мение или дицамr.rrч "Д.*aза закJдýrване
ПродължителносТ В МесецИi 24 ИЛИ ПродължитеЛност В Дни: 

--
иJlи
Начална дата: _ дд/мм/гггг
Крайна датаi Iшlмм/гггг

YII.r.6) Информация отIIосЕо стойпостта Еа поръчката/обособепата позццItя (беа да севrоrючва ДДС)
Обща стойноgг на поръчката/обособената
позиция]

Валута: BGN5,7 01 4 .24

Поръчката е възложена на гр)rпа от икономически оператори да П неХ
VII.r.7) Име и адреq на ивпъIrнителя 1

()Фициално наименование:
Мост Енерджи АД ;'siъън;ърегистрачййн 

номfБI-
Пощенски адрес:
бул. "България' N! 118

Унп: 74bfcdl6_25a6_484a_960b-d8c58eeb98d1

l



l
l

ОБЯВЛЕНИВ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (верспя 7)
Партида:

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гараЕтираце на спазване на законодателството
на Европейския сьюз и на всички приложими закони.

' моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

offlceGmostenergy. eu +з59 2416984з
Интернет адрес:(UКL)

lнитеJIят е

- каюпо е

Естество и обхват на измененията (с 1казване на евентуаJIни по-раЕни промени по поръчката):На основание чл. 4, ал. 2 от.Щоговор N9 1О2 от о5.оS.2О19 г.. във врdзкачл. 116, ал. !, т. 1 от Закона за обществените поръчки (зоп), .p"*"J-".договора се удължава с б (шест) месеца - до 05.ОВ.2О21 г. Пропаените саизвършени с Допълнително Споразумение ол 21,О\.2О21- т. към Дооо*орu.

[lНеобходимост от допълнителни сJроителни работи, доgгавки Lии усJIуги от първоначаJIния
из'ъJIнитеJI (чл.7z, параграф 1, буква б) от Директива zo1,4lz4lEC, чл. Bg, ОЙ"i LЪЙ"а Оl от
,Щиректива zot4 / z5 / ЕС)
описание на икономическите lUIи техническите причини и на сьздаденото неудобство иJIи удвояванена цената, възпрепятстващо промяната на изпълнитеJIя;
На основание чл. 4, ал. z*отfrоговор N9 roz от о5.о8.2о19 г., във връзка с чл. 116, аJI. 1, т. 1 от Закона заобществените поръчки (3оп), срокьт на договора се удължава с О (шест) ;;;й;-;;Ь5.о8.zоzrг.

_Промените са извършени с,Щопълнително СпораЪумениэ от z7,or.zo21 г. кьм .Щоговоjа.
!НеобходИмост оТ и3менение, предизвикана оa Ъб"rо"r"rrar"u, *о"rо добросьвестен възлагащ

орган/възложител не би моьл да предвиди (чл. 7z, г]ара"рuф r, бr;;i;; д;ръ;;й;" ц/z4/ЕС,
1л, В9, параграф r, буква в) от.Щиректива aor4/z5/EC) -

описание на обстоятеrrствата, преди3вик€ци неоъходимата модификациrI, и обяснение на

VII.z.z) Причини за изменение

непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.z.з) Увелrrчепие на цепата
Акryа;lизирана обща егойност на поръчката преди изменениrIта (като се вземат под внимание
възможни по-ранни измепениrI на поръчката и адаптирапе на цената)
Стойноgг, без да се в&тIючва ДДС: 5,7 1,1 4 . 2 4 Ва;пrта:
Обща стойност на поръчката сJIед измененията
Стойност, без да се вкrrючва ДДС: 5,70,7 4.24

относно иамеЕения

Унп: 74bfcd l6-25a6-484a-960b-d8c58eeb98dl

I'рад:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1618

Лържава:
BG

Факс:
+з59 2416984з


