ДОГОВОР
№ 117 от 04.12.2017 г.
ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ЗА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ
ОТ СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА
И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Днес, 04.12.2017 г., в гр. София, на основание решение № ОП-57-8/10.11.17 г. на
командира на Стационарната комуникационна и информационна система в качеството му
на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в
резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18,
ал. 1, т.1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2, „в” от ЗОП и на основание чл. 112, във връзка с чл.
109 от ЗОП се сключи настоящият договор между:
Стационарната комуникационна и информационна система – военно формирование
38040, със седалище и адрес гр. София, п.к. 1606, бул. “Генерал Е. И. Тотлебен” № 34,
представлявано от командира Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД и главния
счетоводител Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, с ЕИК: 129010221, наричано понататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
„Мост Енерджи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618 бул.
„България“ № 118, представлявано от Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД –
Изпълнителен директор, вписано в Агенция по вписвания в Търговски регистър при
Министерство на правосъдието и притежаващо лицензия за търговия с електрическа
енергия № Л-355-15/20.04.2011 г., с ЕИК: 201325372, тел. 02/4169843, факс: 02/4160532, email: office@mostenergy.eu наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
доставка на количества нетна активна електрическа енергия и да осъществява
задълженията си балансиране на електроенергията при условията на този договор,
съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие в
процедурата и съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за балансиране и приема да
осъществява дейностите, съпътстващи и свързани с балансирането и с доставката на
електрическа енергия (включително планиране, договаряне на конкретни количества
електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др.), съпътстващи
посочения в предходната ал. 1 предмет, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща
допълнително извън цената за доставка по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Чл. 2 Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано
от 00:00 часа на 01.01.2018 година.
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Чл. 3 Място на изпълнение на доставката: 11 (единадесет) броя обекти на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в Приложение № 3, представляващо неразделна част
от договора.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 4 (1) Цена за доставка на един МВтч нетна активна електрическа енергия е:
84,03 лева (осемдесет и четири лева и три стотинки) без включен ДДС.
(2)В цената по ал. 1 е включена цената на доставката на електрическата енергия и
други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за
балансиране, разходи за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и
администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса за
участие в балансиращата група и всички други разходи, свързани с изпълнението на
предмета на поръчката, и не са включени цени за мрежови услуги, акциз и ДДС, както и
каквито и да е било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна на
законодателство, и/или с решение на съответния компетентен орган.
(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в
балансираща група, извън цената по ал. 1. В случаите на небаланси на електрическа
енергия същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват
допълнително суми за излишък и недостиг.
(4)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща извън цената по ал. 1 такси за изготвянето и
администрирането на прогнозни графици по чл. 8, т. 6.
Чл. 5 По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя, освен в
случаите, когато е в полза на възложителя.
Чл. 6 Общата стойност на договора се формира на базата на направените през
времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия, акциз и
такса „Задължение към обществото“. Към тази сума се начислява ДДС.
Чл. 7 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно потребеното количество
електрическа енергия в лева, по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно
посочената в чл. 4, ал. 1 (оферираната в Ценово предложение) цена на нетна активна
електрическа енергия, в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от
получаване на оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след изпълнение на
разпорежданията на Решение № 593/20.07.2016 г. на МС. Фактурата се получава по
електронен път на електронен адрес: finance_38040@armf.bg и sektor5@armf.bg.
(2).Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
IBAN: BG78UNCR70001521062456 _
BIC: UNCRBGSF
Банка: „Уникредит Булбанк“ АД
Титуляр на сметката: „Мост Енерджи“ АД
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическа енергия
в мястото на изпълнение по чл. 3.
2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, като участник в
стандартна балансираща група, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие.
3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
на изпълнението им ПТЕЕ, така че да осигури изпълнението на настоящия договор.
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4. Да издава оригинални фактури за доставеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество
енергия и да предоставя същите по електронен път.
5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по
изпълнението на този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими
за издаване на данъчни фактури и др.
6. Да осигурява прогнозиране на потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа
енергия съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително да:
6.1. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ;
6.3. потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка пред ЕСО;
7. Да поема отговорността по балансиране като урежда отклоненията от заявените
количества електрическа енергия в дневните графици за доставка и тяхното заплащане,
като всички разходи/приходи по балансирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без в
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг.
8. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него информация, данни или
документи, свързани с изпълнението на договора.
9. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и
наредбите към него, както и на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и
разпорежданията на Оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ), така че да не бъде
отстранен от пазара на балансираща енергия.
Чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на договора, да получи
договорената цена в посочените в него размер, срок и условия.
Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря за изпълнението от своите
подизпълнители (в случай че ползва такива) като за свое.
Чл. 11 Лицeто, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението
на договора, да поддържа пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.Да приема договорените количества електрическа енергия в мястото на доставка,
съгласно уговореното в настоящия договор;
2.Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното количество електрическа енергия по
цената, определена съгласно уговореното в глава III, при условията и в срока съгласно
настоящия договор;
3.Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.
4.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на
изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват
действия по изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
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7. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и информация, данни или
документи, свързани с изпълнението на договора.
8. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както
и ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ.
Чл. 13 В случай на неизпълнение задълженията на настоящия договор или
изпълнение, което не отговаря на Офертата и Ценовото предложение подадени от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с
едномесечно писмено предизвестие, като задържи внесената гаранция за изпълнение.
Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява текущ контрол по
изпълнението на договора без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява
договорните си задължения.
Чл. 15 Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението
на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: Заличено на
основание чл. 2 от ЗЗЛД.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16 Най-късно в деня на подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди)
лева, което е 2 % (два процента) от общата прогнозна стойност на договора.
Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя. При избор на форма парична сума, гаранцията
се внася в сметка на Стационарната КИС в УниКредит Булбанк, IBAN:
BG51UNCR70003321087189, BIC: UNCRBGSF.
Чл. 18 Гаранцията, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е неотменяема,
безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Влиза в
сила от датата на издаването й, и има срок на действие, до изтичане на срока на договора
по чл. 2, удължен с два месеца.
Чл. 19 Гаранцията става изискуема и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа/изисква
паричната сума, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е
изпълнил неточно, както и при предсрочно прекратяване на договора поискано от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията,
независимо от формата й, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми за
неустойки и обезщетения.
Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение 30 (тридесет)
дни след изтичане срока на договора. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.
VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 21 Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в
мястото на доставка.
Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в
мястото на доставка.
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(2) След постъпването на договорените количества електрическата енергия в
мястото на доставка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема разходите, свързани с получаването и
използването й и носи риска от погиването й.
VIII. ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 23 (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в
мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите
Правила за измерване на количеството електрическа енергия.
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да
отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически
и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност и не са за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 24 Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ (Правила за измерване на количеството
електрическа енергия).
Чл. 25 Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този
договор, се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
Чл. 26 При установяване на различия между доставените и фактурираните
количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да
предостави на другата страна, в срок от 3 (три) работни дни, притежаваната от нея
документация, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на
електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията.
IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 27 (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните
дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото законодателство
на Република България.
(2)Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати
ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.
(3)Страните се съгласяват, че за дефиницията за непредвидени обстоятелства се
счита тази определена от законодателя в Закона за обществени поръчки.
(4)Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била
в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.
(5)Страната, засегната от непредвиденото обстоятелство, е длъжна да предприеме
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди
и загуби, както и да уведоми насрещната страна в 7-дневен срок от настъпването му. При
неуведомяване виновната страна дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(6)Не представлява “непредвидено обстоятелство” събитие, причинено по
небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техните представители
и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28 Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на неговия срок;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. При наличието на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП;
4. Чрез 120-дневно предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и задържане на
гаранцията за изпълнение на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с писмено
двуседмично предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения и не е длъжен да съобщава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивите си за прекратяването с предизвестие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
длъжен да заплати извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки по изпълнение на
договора до момента на прекратяването с предизвестие.
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка–предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
прекратява договора без предизвестие, с писмено уведомление.
Чл. 29 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без
предизвестие, с писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1.Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора дотолкова, че
изпълнението на задължението стане безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3.Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4.Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
XI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 30 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма и същите следва да бъдат подписани от
упълномощените представители на страните.
Чл. 31 (1) При промяна на адресите или лицата за контакти, страната уведомява
другата в срок от 24 часа. При неизпълнение на това задължение, съобщенията ще се
считат връчени и когато са изпратени на стария адрес.
(2)За дата на съобщението се счита:
- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 32 Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и
изпълнението на договора ще се третират от страните като конфиденциална информация,
с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране,
публикуване или предоставяне.
Чл. 33 За неуредените с този договор въпроси се прилага действащото
законодателство на Република България.
Чл. 34 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентен съд на територията на Република България по реда на ГПК.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 - Копие на „Предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”.
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2. Приложение № 2 - Копие на „Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”.
3. Приложение № 3 - „Обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един
за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КОМАНДИР НА СТАЦИОНАРНАТА
КОМУНИКАЦИОННА И
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Изпълнителен директор на
„Мост Енерджи“ АД

(П)

(П)

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
(подпис/звание, име, презиме и фамилия)

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
(подпис/име, презиме и фамилия)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА СТАЦИОНАРНАТА
КОМУНИКАЦИОННА И
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
(П)
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
(подпис, име, презиме и фамилия)

СЪГЛАСУВАНО:
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
НА СТАЦИОНАРНАТА КИС
(П)
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
(подпис, име, презиме и фамилия)

7/7

