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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
А. Възложител на обществената поръчка
1. По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП и на тази документация, възложител на
обществената поръчка е командирът на Стационарната комуникационна и информационна
система (по-нататък в текста се среща като Стационарната КИС, СКИС, военно формирование
38040 или възложител).
2. Седалището на възложителя е град София, бул. „Генерал Е. И. Тотлебен“ № 34.
Б. Обект на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка е смесена по смисъла на чл. 11, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и включва дейности с обект доставка на стока чрез покупка по чл.
3, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗОП, както и дейности с обект предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 3
от ЗОП.
В. Описание на предмета на обществената поръчка
1. Стационарната КИС възлага обществена поръчка с предмет доставка на електрическа
енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система
и предоставяне на услуги, чрез извършване на дейност като координатор на стандартна
балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа
енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани
услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на
всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната
и/или електроразпределителната мрежа”, „пренос на електрическа енергия през
електропреносната и/или електроразпределителната мрежа”, както и уреждане на отношенията
във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
Основният предмет на обществената поръчка е определен в съответствие с чл. 11, ал. 2 от
ЗОП.
2. Предметът на поръчката не е разделен на самостоятелно обособени позиции.
3. Изисквания към доставката са дадени в техническата спецификация - раздел V от
документацията.
4. Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 1 000 000 (един милион)
лв. без ДДС и е определена съгласно чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП, като освен цената за доставката на
нетна активна електрическа енергия включва цените за мрежови услуги (достъп до
електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през
тях), нормативно определената цена за „задължения към обществото” и дължимия акциз.
Крайната реална стойност на договора за възлагане на обществената поръчкаще се
формира въз основа на реално потребената от възложителя активна електрическа енергия и
предложената от изпълнителя цена за доставка на един МВтч, регулаторно определените цени за
пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото“ и други регулируеми от КЕВР цени,
акциз по ЗАДС и ДДС.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Условия за участие
В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от възложителя
изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.
1.1. Изисквания за икономическото и финансово състояние: възложителят не предявява
в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на
чл. 61 от ЗОП.
1.2. Технически и професионални способности на участника:
1.2.1. Участникът, кандидатстващ за извършване на доставка на нетна активна
електрическа енергия и поемащ отговорностите за небалансите, да е лицензиран търговец на
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електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (да има валидна лицензия, за
„Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „координатор на балансираща
група“);
1.2.2. Да има възможност да доставя цялото количество електроенергия в срок и с
необходимото качество;
1.2.3. Да има възможност да администрира часовите графици за потребление на
възложителя;
1.2.4. Да има възможност да извършва всички дейности попоемане на небалансите на
Стационарната КИС в стандартна балансираща група;
1.2.5. Да има внедрена система за управление на качеството, отговаряща на
изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват приложим
към предмета на поръчката.
1.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 1.2.
се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
2. Основания за отстраняване, свързани с личното състояние на участника.
На основание чл. 54 , ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а,чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253- 260, чл. 301 – 307, чл.
321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установенисакт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се
защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените
дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 –
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 oт Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо
oт сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП).
Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.7 по-горе се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
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3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници,
които са:
3.1. свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
3.2. сключили договор с лице по чл. 68 и чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
4. Всеки участник е длъжен да уведоми писмено Стационарната КИС за промените в
обстоятелствата по предходните точки в седемдневен срок от настъпването им.
5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по точка 2 и точка 3 се прилагат и за подизпълнителите.
6. Други основания за отстраняване от участие.
Съгласно чл. 107 от ЗОП, освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал 1, т. 1 от ЗОП,
възложителят отстранява от процедурата:
6.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
6.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
6.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
6.4. участници, които са свързани лица.
7. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани вюрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици. За удостоверяване на това обстоятелство, участникът следва да
попълни част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.
8. Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията му.
9. За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване, участниците следва да
попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
10. При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
точка 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за тези
обстоятелства, за които могат да се представят документи. Когато в съответната чужда държава
не се издават документите по предходното изречение или когато те не включват всички случаи
по точка 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма
правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално
заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен
професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Документацията за участие е публикувана на официалната страница на Стационарната
КИС - https://scis.armf.bg в раздел Профил на купувача. Всички желаещи да вземат участие в
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процедурата могат да изтеглят безплатно публикуваната документация на адреса на профила на
купувача: https://scis.armf.bg/protseduri.html
IV. ГАРАНЦИЯ
1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 30000 (тридесет
хиляди) лева – 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се предостави от името на
изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата
по гаранцията или титуляр на застраховката.
4. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в
проекта на договора за обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.
5. При представяне на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя трябва да бъде
внесена по следната сметка на Стационарната КИС в УниКредит Булбанк: IBAN:
BG51UNCR70003321087189, BIC: UNCRBGSF.
6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
същата трябва да е със срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока
за изпълнение на дейностите по договора, и да бъде безусловна, неотменима и изискуема при
първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил
задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
7. Когато участникът определен за изпълнител избере да представи гаранция за
изпълнение под формата на „Застраховка”, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три процента) от
стойността на договора без ДДС;
- да обезпечава изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя и да бъде в полза на Стационарната КИС;
- застрахователната премия да е платима еднократно;
- срокът на валидност да е най-малко с 60 (шестдесет) календарни дни по-дълъг от срока
за изпълнение на договора;
- да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване.
V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническата спецификация е в Приложение № 8 към настоящата документация.
VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. При изготвяне на офертата участниците да спазват точно определените от
възложителя условия.
До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение
или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или
свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща
процедура.
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2. Подаване на офертата на хартиен носител
Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, се
представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.
2.1. Описание на офертата
Съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочват:
а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
еприложимо;
б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – електронен адрес и факс;
в) наименованието на поръчката.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника.
2.2. Документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо –
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката;
2.2.2. При участник – обединение – копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, когато е приложимо;
2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато
еприложимо;
2.2.4. Техническо предложение, съдържащо:
2.2.4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
2.2.4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя;
2.2.4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2.2.4.4. декларация за срока на валидност на офертата;
2.2.4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
когато е приложимо.
3. Указания за съдържанието на офертата
Офертата и приложенията към нея се изготвят по приложените в документацията образци
(за документите, за които има приложени образци).
Офертата следва да съдържа следните документи:
3.1. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – образец № 1;
3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 2;
3.2.1. ЕЕДОП се представя от участниците задължително в електронен вид, цифрово
подписан pdf файл и съответния му XML файл. Прилагат се записани на подходящ оптичен
носител (например CD или DVD).
Друга възможност за предоставяне на ЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път
до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден и с
„времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса,
преди крайния срок за получаване на офертите. В този случай към документите за подбор се
представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните в публикувания еЕЕДОП
и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
Повече информация относно предоставянето на Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид –еЕЕДОП може да се намери в методическото
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указание
на
Агенцията
по
обществени
поръчки
на
електронен
адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.
3.2.2. Чрез ЕЕДОП се декларират липсата на основанията за отстраняване и
съответствието с критериите за подбор и се предоставя съответната информация, изисквана от
възложителя, като в документа се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;
3.2.3. Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще
използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа
описаната информация;
3.2.4. Лицата, представляващи всеки стопански субект (участник, подизпълнител,
трето лице, член на обединение), от които се попълва и представя ЕЕДОП са изброени в чл. 40 от
ППЗОП. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата;
3.2.5. Представя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани
в изпълнението на поръчката;
3.2.6. При попълване на ЕЕДОП в част VI, задължително се посочва датаи място на
подписване;
3.2.7. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно
да представлява съответния стопански субект (участник, подизпълнител, трето лице, член на
обединение);
3.2.8. Информация за липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственицисе отразява в част ІІІ, раздел „Г“ на ЕЕДОП, като се посочва
включително уеб адрес, орган или служба, издаващи удостоверителни документи, ако
съдържащата се в тях информация е достъпна по електронен път. Посочва се партидата от
Търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за Търговския регистър, по която са вписани
обстоятелства и данни по чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици;
3.2.9. Декларирането липсата/наличието на свързаност се извършва от физическото
лице - участник, ЕТ и от всяко от лицата представляващи участника - ЮЛ, съгласно вписването
по актуална търговска регистрация, от членовете на управителни и надзорни органи и от други
лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на участника по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните му органи;
3.2.10. За целите на извършване на идентификацията на участниците, включително на
действителния собственик на участник - юридическо лице (член на обединение-участник, който
е юридическо лице), в офертата на участника следва да бъде представена информацията, както
следва: При участници/членове на обединение - юридически лица: информацията и документите
по чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМИП. В случай, че идентификацията на действителния собственик на
юридическото лице, за целите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, не може да бъде
извършена чрез вписаните в Търговския регистър към Агенция по вписванията данни и липса на
възможност за представяне на документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП към офертата
следва да бъде подадена декларация, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.
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3.3. При участник – обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3.4. При участник – обединение, което не е юридическо лице – копие от документ, от
който даевидно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от
ППЗОП;
3.5. Документ за упълномощаване (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „а“ от ППЗОП), когато лицето,
което подава офертата, не е законният представител на участника. Представя се нотариално
заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице
има правода подпише офертата и да представлява участника в процедурата;
3.6. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП – образец № 3;
3.7. Валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността
„координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. В случай, че е
налице решение за изменение на лицензията, то се представя ведно с него - заверено копие;
3.8. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството,
отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент, с
обхват приложим към предмета на поръчката;
3.9. Ценово предложение – образец № 4.
Предложената цена в „Ценово предложение“ задължително включва всички разходи за
изпълнение на поръчката. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
1. Желаещите да участват в процедурата подаватсвоите оферти до крайния срок – до
16:00 часа на 03.12.2018 г., всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00ч., на адрес: гр. София, п.к.
1606, бул. “Генерал Е. И. Тотлебен” № 34 (приемна на административна сграда на
Министерството на отбраната – МО-2) за военно формирование 38040, телефон за връзка:
02/9222915, 02/9222916 - Славка Ламбова и Маргарита Царева.
2. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка лично от участника, негов
упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер.
Върху опаковката трябва да бъде написано – наименование на поръчката; име на участника;
адрес за кореспонденция, телефон за връзка и електронна поща (e-mail).
3. При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и тези данни се записват в регистър, за което на приносителя се издава
документ.
4. Оферти, получени след крайния срок, не се приемат от Стационарната КИС. Не се
приемат и оферти, поставени в незапечатана, прозрачна или с нарушена цялост опаковка.
5. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни
функции, посочени в съдебната регистрация или ЕИК и/или упълномощени за това лица. Във
втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на
такива функции.
VIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ЕЗИК НА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Всички комуникации и действия между възложителя и участниците, свързани с
настоящата процедура са в писмен вид и само на български език. Писма/кореспонденция
представени на чужд език се представят задължително в превод на български език. Работният
език за изпълнение на поръчката е български.
2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по
един от следните допустими начини:
2.1. лично – срещу подпис;
2.2. по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения
от участника адрес;
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2.3. чрез куриерска служба;
2.4. по факс;
2.5. по електронен път – по електронна поща;
2.6. чрез комбинация от тези средства.
3. При промяна в посочения електронен адрес и факс за кореспонденция, лицата са
длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.
4. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна
на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно
изпращане на уведомленията или информацията.
5. Изисквания към документите:
Всички документи трябва да са:
5.1. подписани или заверени (когато са копия) с „Вярно с оригинала”, подпис и мокър
печат, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
5.2. документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица.
Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението
на такива функции;
5.3. всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език.
Ако в предложението са включени документи, удостоверения на чужд език, то следва да
са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП случаи,
документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.
5.4. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания
или корекции.
*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
IX. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
А. Отваряне на офертите
Отварянето на офертите на участниците в процедурата ще се извърши на 04.12.2018 г. в
10:00 часа в гр. София, бул. “Генерал Тотлебен” № 34, от комисия, назначена от командира на
Стационарната комуникационна и информационна система (влизането става след предварителна
заявка и придружаване на външните лица от приемната на МО).
След изтичане срока за получаване на офертите, възложителят назначава комисия по чл.
103, ал. 1 от ЗОП със заповед, изготвена съгласно чл. 51 от ППЗОП.
Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя
протокол с данните от входящия регистър (подател, номер, дата и час на получаване; причини за
връщане на офертата, когато е приложимо).
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, започва работа след получаване на представените
оферти и протокола с данните от входящия регистър. Получените оферти се отварят на публично
заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Участниците, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, трябва да изпратят
на е-mail: sector5@abv.bg в срок от 3 (три) работни дни преди деня на отваряне на офертите,
данните на лицето, което ще присъства - трите имена; длъжност, която заема; номер, дата и
място на издаване на документ за самоличност.
Представителите представят освен документ за самоличност и документ, удостоверяващ
представителната им власт.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповестява тяхното съдържание. Най-малко трима от членовете на комисията подписват
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
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С това приключва публичната част от заседанието на комисията.
Б. Разглеждане на офертите
1 . Комисията разглежда документите на участниците за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояниеили критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола, който изпраща на
всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участниците, по отношение
на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. Тази
възможност се прилага и за подизпълнителите и трети лица, посочени от участника. Участникът
може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или
третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение, съобразно разпоредбите на чл. 54, ал. 10 и ал. 11 от ППЗОП. Когато
промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7и чл.
55, ал. 1, т. 5 отЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока по-горе, комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата, комисията
може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да
проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
2. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти, комисията извършва проверка на
ценовите предложения за съответствие с изискванията на възложителя.
Ако има разлика в сумите, изписани с цифри и словом, за валидна се смята сумата
изписана словом.
В случай, че участник предложи цена, която е с повече от 20 на сто по-ниска от средната
стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна
писмена обосновка за начина на нейното образуване, която се представя в 5-дневен срок от
получаване на искането.
Когато участникът не представи в срок писмената си обосновка или комисията прецени,
че посочените от участника обстоятелства не са обективни, комисията отстраняваучастника от
процедурата.
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, комисията може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се
отстрани.
В. Оценяване и класиране на офертите
Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия “най-ниска цена”,
изразяваща се в цената за 1 МВтч, включваща нетна активна енергия и всички разходи свързани
11/39

с изпълнение на поръчката (в т.ч. разходи за балансиране, прогнозиране на потреблението,
изготвяне и администриране на прогнозни графици, за участие в балансиращата група и др.).
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място, когато най-ниската цена, по която се оценяват офертите на участниците се
предлага в две или повече оферти. За датата на провеждане на жребия, комисията уведомява
участниците по реда, по който уведомява и за отварянето на ценовите предложения.
Г. Доклад (протоколи) на комисията
Комисията изготвя доклад (протокол/и) за резултатите от работата си по реда на чл. 60,
ал. 1 от ППЗОП, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с
цялата документация.
Д. Приемане работата на комисията
Назначената от възложителя комисия съставя доклад за извършване на подбора на
участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.
Възложителят утвърждава доклада по реда на чл. 106 от ЗОП.
Е. Определяне на изпълнител
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада, възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП.
Решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата се изпраща в
един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
X. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са
определени в чл. 112 от ЗОП.
2. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с
участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП.
3. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният изпълнител
следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата съобразно чл. 58 от ЗОП, както и за съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
4. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи, които вече са
му били предоставени или са му служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и
безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
5. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави на
възложителя гаранция за изпълнение надоговора в размер на 30 000 (тридесет хиляди)лева - 3%
(три процента) от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС.
6. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано
обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да
представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
Предвиденото в настоящата документация да се тълкува и изпълнява при пълно и
стриктно съобразяване със ЗОП и ППЗОП.
За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП.
XI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложенията са неразделна част от настоящата документация.
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Приложение № 1 - Решение на командира на Стационарната КИС за откриване на
процедура (отделен документ – образец от АОП);
Приложение № 2 - Обявление за обществената поръчка (отделен документ – образец от
АОП);
Приложение № 3 - Единен европейски документ за обществени поръчки (отделен файл,
публикуван в Профила на купувача);
Приложение № 4 – Опис на представените документипо чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
(Образец № 1);
Приложение № 5 - Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1
от ППЗОП (Образец № 2);
Приложение № 6 - Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1, от ППЗОП (Образец №
3);
Приложение № 7 - Ценово предложение (Образец № 4);
Приложение № 8 - Техническа спецификация;
Приложение № 9 - Проект на договор.
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Приложение № 4
Образец № 1
___________________________________________________________________
(наименование на участника в процедурата)

ОПИС
на представените документи
по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
съдържащи се в офертата на ......................................................................................................................,
участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа
енергия за небитови потребители от Стационарната КИС“
Оригинал/
копие
1. Опис на представените документи (Образец № 1)
оригинал
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
електронен
вариант
3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, оригинал
ал. 1 от ППЗОП (Образец № 2)
4. При участник-обединение - договор за обединение
копие
5. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие
документ, от който да е видно правното основание за създаване
на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП
6. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „а“ оригинал
от ППЗОП
7. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1, от ППЗОП оригинал
(Образец № 3)
8. Валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, копие
съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, включително за
дейността „координатор на стандартна балансираща група”.
9. Валиден сертификат за внедрена система за управление на копие
качество, отговаряща на изискванията на стандарт ЕN ISO
9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват приложим
към предмета на поръчката
10. Ценово предложение (Образец № 4)
оригинал
11. Други документи по решение на участника
№

Описание на документа

Страници
от... до ...

________________/ ___________________________________________/ __________________
дата

име и фамилия

подпис и печат
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Приложение № 5
Образец № 2
___________________________________________________________________
(наименование на участника в процедурата)
СПИСЪК
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
Долуподписаният/ната .............................................................. с лична карта № ......................,
издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................
(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в
обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ ……………………….
(посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в
обединение, което няма правна форма, физическо лице) участникв открита процедура по ЗОП за
възлагане на общественапоръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия за небитови
потребители от Стационарната КИС”, декларирамследниясписък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3
от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП:
1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както
следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в
обединение)
1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите …………………….
(изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица …………………….
(изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.3. Начин на представителство:
1.3.1. …………………………………
1.3.2. …………………………………
Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/
учредителен акт/ устав и др. информацията се представя за участник, участник в обединение,
трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП:
2.1. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл.
40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП – когато участникът е обединение):
2.1.1. …………………………………………..
2.1.2. …………………………………………..
Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника
самостоятелно или заедно с друго лице.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
2.2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно
чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):
2.2.1. ……………………………………………
2.2.2. ……………………………………………
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
15/39

2.3. Лицата, които управляват и контролират участника, съгласно законодателството на
държавата в която са установени (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
2.3.1. …………………………………………
2.3.2. ………………………………..………..
Информацията се представя в останалите случаи извън хипотезите на чл. 40, ал. 2, т.
1-8 от ППЗОП включително за чуждестранните лица и се отнася за участник, участник в
обединение, трето лице, подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е
необходимо.
Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
2.4. Прокуристи:
2.4.1. ………………………………..………….
2.4.2. …………………………………..……….
В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
2.5. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи и/или
които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от органите на
управление:
2.5.1. ……………………….……………
2.5.2. ………………………….…………
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД), което не е юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма
………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), което не е
юридическо лице.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когатоучастникътняма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които
участват в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
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Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е
юридическо лице, както и посочване нанаименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е юридическо лице,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………….…………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………
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Приложение № 6
Образец № 3
___________________________________________________________________
(наименование на участника в процедурата)

ТЕХНИЧЕСКО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП
След като се запознах(ме) с документацията за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от
Стационарната КИС“, с възложител Стационарната комуникационна и информационна система
– военно формирование 38040, подписаният(те) ____________________ _____________________,
представляващ(и) ________________________, заявявам(е) следното:
1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и осъществя(им) изцяло поръчката с
предмет „Доставка на електрическа енергия за небитови потребителиот Стационарната КИС“,
съгласно условията на документацията.
2. Запознат(и) съм(сме) с всички условия и изисквания на възложителя, посочени в раздел
V от документацията за участие, както и с предмета на обществената поръчка и ги приемам(е)
изцяло и без възражения.
3. Заявявам(е), че имаме възможност да доставям(ме) цялото прогнозно количество
електрическа енергия, съгласно посоченото в документацията за участие в процедурата
(приблизително 6000 000 кВтч) в срок и с необходимото качество.
4. Заявявам(е), че ще осигуря(им) непрекъснатост на електроснабдяването и ще
доставям(е) електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения,
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия
с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия
(ПИКЕЕ).
5. Заявявам(е), че поемам(е) отговорността за балансиране.
6. Заявявам(е), че ще включа(им) възложителя в пазара на балансираща енергия като
участник в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие.
7. Заявявам(е), че ще осигуря(им) прогнозиране на потреблението на възложителя
(включително администриране на графиците).
8. Декларирам(е), че при изпълнението на обществената поръчка ще извършвам(ме):
………………………………………… (участникът прави общо описание на съпътстващите
дейности за изпълнение на предмета на поръчката).
9. Декларирам(е), че съм/сме съгласен/ни с клаузите на приложения проект на договор за
изпълнение на настоящата обществена поръчка.
10. Декларирам(е), че предлаганият срок на валидност на офертата на представлявания от
мен/нас участник в процедурата е .................. календарни дни, считано от крайния срок за
получаване на оферти от възложителя.
11. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата на представлявания от мен/нас участник
са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд.
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12. Декларирам(е), че представляваният от мен/нас участник не е свързано лице по
смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата
процедура.
13. Декларирам(е), че за мен/нас и за представляваното от мен/нас юридическо лице не са
налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
14. Съгласен(ни) съм(сме) да изпълнявам(е) настоящата обществена поръчка за срок от
12 (дванадесет) месеца, съгласно договора за изпълнение на поръчката.
15. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната КИС“ ще
сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок.
16. Място на изпълнението на доставката е 11 (единадесет) броя обекти на
Стационарната КИС, разположени на територията на гр.София, София–област и област Сливен.
17. При изпълнението на поръчката няма да използвам(е)/ще използвам(е) следните
подизпълнители: ………………................................................. Участието на подизпълнителите е в
размер ....… % от общия дял на поръчката (посочва се % за всеки от подизпълнителите). Същите
ще изпълняват ............................. (описва се конкретната част от предмета на поръчката за всеки
от подизпълнителите).
18. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия за небитови потребителиот Стационарната КИС“, се
задължавам(е) да представя(им) при подписване на договора, гаранция за изпълнението му,
съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
Задължавам/е се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя/им
възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.
Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: .............................201_ г.

Подпис и печат: ……............................
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Приложение № 7
Образец № 4
____________________________________________________________________
(наименование на участника в процедурата)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП
След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия за небитови
потребителиот Стационарната КИС“ с възложител Стационарната комуникационна и
информационна
система,
подписаният(те)
представляващ(и)
и
управляващ(и)
_____________________________________________________________, заявяваме следното:
1. Предлаганата от мен(нас) цена за 1 (един)МВтч нетна активна електрическа енергия е
______________ (______________) лева без ДДС.
(Изискване на възложителя: направеното ценово предложение да се посочи с цифри и
словом и да бъде с точност до втория знак след десетичната запетая).
2. В цената по т. 1 е включена цената на нетната активна електрическа енергия, цената
на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на
електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите 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 разходи свързани с изпълнението 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.
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
3. Заявявам(е), че предложената от мен(нас) в настоящото Ценово предложение цена на
нетна активна електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие на
договора освен в случаите, когато е в полза на възложителя.
4. Приемам(е) условията на възложителя по т. 2 и т. 3 от раздел V на документацията за
участие.

Дата ______________ г.

Подпис и печат: ______________
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Приложение № 8
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Описание на поръчката.
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия и поемане на
небалансите за небитови потребителиза нуждите на 11 (единадесет) обекта на Стационарната
КИС.
2. Изисквания към доставката на електрическа енергия.
Участникът да може да осигури непрекъснатост на електроснабдяването, качество на
доставяната електрическа енергия и ред за доставянето й, определени съгласно предвиденото в
Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените
отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата
за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия (ПИКЕЕ)).
Очакваното потребление на активна електрическа енергия за 12-месечния срок на
договора е 6 000 000 кВтч. Прогнозата за всяка измервателна точка на база потреблението от
предходните дванадесет месеца е представена в Таблица 1.
Таблица 1
№

Обект

ЕРП

Клиентски №

1.

СКИС 1

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

2.

СКИС 2

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

3.

СКИС 3

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

4.
5.

СКИС 4
СКИС 5

ЧЕЗ Разпределение България
ЧЕЗ Разпределение България

520000810602
520000810602

6.

СКИС6

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

7.

СКИС7

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

8.

СКИС8

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

9.

СКИС9

ЧЕЗ Разпределение България

520000810602

10. СКИС10

ЧЕЗ Разпределение България
Електроразпределение Юг - EVN

520000810602
1010219887

11. СКИС11

Електроразпределение Юг- EVN

1010219887

Абонатен
(Идент.)
№
07500010
07500014
04500006
05500040
08500017
05500039
08500016
05500041
02500002
95303034
95303035
05500021
95406015
95406016
04500002
3185896
2313754
2313755
2313756

Електромер №
36039198
36039221
62000557
62067430
62067445
62067282
36083388
36038916
36083401
94814654
94815704
62051733
94815723
94815646
36038982
2954969
891722
2955030
891702

Потребление
[кWh]
1 400 000
150 000
1 500 000
300 000
150 000
550 000
100 000
300 000
700 000
300 000
550 000

Забележка: В помощ на участниците в обществената поръчка, е публикуван месечен
товаров график с обичайното потребление на описаните в таблицата обекти на СКИС.
Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока на договора по
никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава
потреблението на възложителя в неговите рамки, като изпълнителят се задължава да достави
нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и целия срок на договора.
Възложителят има право да извърши промени на обектите (отпадане или добавяне на обект) като
си запазва правото за промяна на прогнозното количество в положителна или отрицателна
посока, според възникналата необходимост.
3. Изисквания по отношение поемане на небалансите и включването на Стационарната
КИС към стандартна балансираща група.
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3.1. Участникът и дейността, която осъществява за своя сметка по отношение поемане
на небалансите и включването на Стационарната КИС към стандартна балансираща група,
трябва да отговарят на изискванията, предвидени в ЗЕ и в останалите нормативни актове, които
уреждат дейността по балансиране (в т. ч. наредбите към ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ).
3.2. Участникът следва да осигури на възложителя услуга по прогнозиране на
потреблението и отговорност за балансиране.
4. Предлагана цена и начин на образуване
4.1. Предлаганaтa ценa представлява предложената от участника цена за доставка на 1
(един) МВтч нетна активна електрическа енергия.
4.2. Цената по т. 4.1 е крайна и включва:
4.2.1. Разходите (таксите) за регистрация на възложителя като непряк член в
стандартна балансираща група, съгласно ПТЕЕ и неговото включване като активен член на
пазара на балансираща енергия;
4.2.2. Цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, без в
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, нито такса за
участие в балансиращата група. В случай на небаланси на електрическата енергия, същите са за
сметка на изпълнителя;
4.2.3. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на
възложителя на необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са
отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия и различни
справки;
4.2.4. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензирания
оператор на електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намира
съответната измервателна точка;
4.2.5. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров
профил на възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност;
4.2.6. Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по
изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и
всички други разходи, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа
енергия;
4.2.7. Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване;
4.2.8. Всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.
4.3. В предложената цена по т. 4.1. не са включени регулаторно определените цени за
пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото“, други регулируеми от КЕВР цени,
акциз по ЗАДС и ДДС.
4.4. Цената по т. 4.1.се прилага за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и
нива на напрежение (средно и ниско).
4.5. Предлаганата от участника цена, следва да бъде посочена до втория знак след
десетичната запетая.
4.6.Ценовото предложение се изготвя съгласно образец № 4 – приложение № 7 към
настоящата документация и се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик. В същия плик по
преценка на участника се поставят и други документи, съдържащи информация за цената и/или
начина на формирането й. Пликът се запечатва и обозначава с надпис „Предлагани ценови
параметри”. Ценовото предложение е неразделна част от офертата на участника.
5. Начин на плащане
Крайната цена се заплаща в български лева, по банков път. Възложителят заплаща веднъж
месечно действително изразходваната активна електрическа енергия по предложената от
избрания за изпълнител на обществената поръчка цена, която включва както цената на енергията
и всички посочени в т. 4.1 от този раздел разходи. Заплащането се извършва след представяне на
фактура, в срок до 30 (тридесет)календарни дни, считано от получаването й и след изпълнение
22/39

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.
6. Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на
договора за възлагане на поръчката.
7. Място на изпълнение на поръчката – 11 (единадесет) броя обекти, разположени на
територията на гр.София, София–област и област Сливен.
Не се предвижда участниците да се запознават с местата, където са разположени обектите
и техните особености. Желаещите да получат допълнителна информация по поръчката, да се
обръщат за съдействие на телефон: +35929226810 и GSM: +35929226809, електронни пощи
sector5@abv.bg.
8. Срок на валидност на офертата
Офертите на участниците в откритата процедура трябва да бъдат със срок на валидност
120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.
9. Обхват на поръчката
9.1. Доставка на нетна активна електрическа енергия СрН по свободно договорени
цени за нуждите на 11 (единадесет) обекта на Стационарната КИС, постигнати чрез възлагане на
настоящата обществена поръчка.
9.2. В обхвата на поръчката се включва и изпълнение на функции на координатор на
балансираща група, включващи прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици и
подаването им към „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и коригиране при
необходимост. На изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране, както и
заплащане на мрежовите услуги към операторите на електроразпределителните мрежи.
9.3. Изпълнение на функции на координатор на балансираща група
Изпълнителят на поръчката ще има задължението за изготвяне на дневни почасови
товарови графици и покриване на техните небаланси и параметри за тяхното формиране за срока
на договора. Дейностите, свързани с дневните почасови графици са, както следва:
9.3.1. Дневните графици да бъдат изготвени като общ вид на очаквания часови
енергиен товар. Дневният график да обхваща цялото денонощие на съответния ден - 24 часа,
започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч.;
9.3.2.
Изпращане на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО ЕАД, в
съответствие с разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);
9.3.3.
Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с
ЕСО ЕАД;
9.3.4.
Регистриране на графиците за доставка на електрическа енергия през уеббазиран портал;
9.3.5.
Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия,
чрез следене на почасовите измерени потребени количества електрическа енергия с отразени
разлики спрямо прогнозни количества в табличен и графичен вид;
9.3.6.
Генериране на различни справки (графично и таблично представяне на
договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси, друго);
9.3.7.
Поддържане на електронна база от данни за часовото и месечното
електропотребление и предоставяне на достъп до базата данни на възложителя;
9.4. Администриране на нормативно определените разходи за мрежови услуги (достъп
до/пренос през разпределителната и електропреносната мрежи и др.), чрез заплащането им от
името на възложителя на съответния оператор на електроразпределителната мрежа, съгласно
сключен рамков договор по чл.11, т.13, във връзка с чл.23 от ПТЕЕ, както и на нормативно
определената цена „задължения към обществото“ и акциз.
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Приложение № 9
ПРОЕКТ
НА
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ЗА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ СТАЦИОНАРНАТА
КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
№ ............................................................
[попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, ___.___.2018 г., в гр. София, между:
Стационарната комуникационна и информационна система – военно формирование 38040,
със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1606, р-н Красно село, бул. „Генерал
Тотлебен” № 34,
ЕИК 129010221,
представлявана от полковник Людмил Иванов Стоянов, в качеството на командир, съгласно
заповед на министъра на отбраната № КВ-272/07.07.2017 г. и главния счетоводител Жулиета
Асенова Виденова
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на
управление на изпълнителя] [попълва се приложимото според случая],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС
номер […]] [попълва се приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството
на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или
акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя
– ако е приложимо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“);
на основание чл.20, във връзка с чл.11,т.10 от Правилата за търговия с електрическа
енергия /ПТЕЕ/ и чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и Решение № ……………/
………………. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електрическаенергия за небитовипотребителиот Стационарната
комуникационна и информационнасистема”,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Този договор има за предмет доставка на електрическа енергия до обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на
стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с
електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия
(ПИКЕЕ)и плащане на всички използвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като краен клиент услуги:
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"достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа
енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", както и уреждане на
отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния
ценови период.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва следните
дейности („Дейности/те по предмета на договора”):
1. Пълно администриране на информационния поток с лицензирания оператор на
електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намират измервателните
точки, и с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси,
при специалните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация и
съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото предложение (Приложение № 1).
2. Включване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на стандартна балансираща група с
координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласно ПТЕЕ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за
регистрация и участие.
3. Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, администриране на
прогнозните дневни нетни количества активна електрическа енергия, които се известяват
(регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени почасовите количества, които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обмена на информация с
лицензирания ОРМ на територията, на която се намират съответните измервателни точки, както
и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
4. Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия
за всички тарифни зони (върхова, дневнa и нощна).
5. Регистриране при необходимост на нови обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния
пазар на електрическа енергия, съгласно действащите към съответния момент ПТЕЕ така, че да
се осигури изпълнението на поръчката.
(3) Прогнозното нетно количество активна електрическа енергия, което ще се доставя за
целия срок на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия през 2017 г. и
възлиза общо на 6 000000 киловатчаса (кВтч). Прогнозното количество електрическа енергия по
никакъв начин не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го усвои, както и по никакъв начин не
ограничава потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в неговите рамки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия
период на договора. За срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да
извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), като си запазва правото на
промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата
необходимост.
(4) По отношение на планирането и заявяването на конкретни нетни количества активна
електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и договарянето
се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната балансираща
група.
(5) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като
участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и
тяхното заплащане се уреждат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на
стандартната балансираща група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва Дейностите по предмета на договора
в съответствие с Техническо предложение и Ценовото предложение, съставляващи съответно
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Приложения № 1 и 2 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от
него.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Договорът влиза в сила на ............................. (датата на регистриране в
деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора)
и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
Чл. 4. Изпълнението на доставките на нетна активна електрическа енергия е за срок от 12
(дванадесет) месеца, считано от 00:00 часа на 01.02.2019 г.
Чл. 5. Местата на доставка на активната електрическа енергия са обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение № 3 – Обекти на възложителя.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. (1) Стойността на договора се формира въз основа на реално потребената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ активна електрическа енергия и предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за
доставка на един МВтч, регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до
електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, за
„задължения към обществото“ и други регулируеми от КЕВР цени, акциз по ЗАДС и ДДС.
(2)Прогнозната стойност на договора, определена въз основа на прогнозното количество
активна електрическа енергия за средно напрежение по чл. 1, ал. 3 и предложената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка на един МВтч, цените за мрежови услуги, нормативно
определената цена за „задължения към обществото” и дължимия акциз, възлиза на
…………………. (………………………………..) лева без ДДС или …………………………
(……………………………………………) лева с ДДС (наричана по-нататък „Стойността на
Договора“), като тя не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с потребяване на електрическа енергия до
достигането й, нито го ограничава в потреблението на електрическа енергия само в рамките на
посочената стойност.
(3) Цената за доставка на един МВтч нетна електрическа енергия, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) е в размер на …………
(…………………………….................) лева без ДДС.
(4) Цената по ал. 3 е крайна и включва:
1. Разходите (таксите) за регистрация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в стандартна
балансираща група като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото включване като активен член на
пазара на балансираща енергия;
2. Цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група
допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, нито такса за участие в
балансиращата група. В случай на небаланси на електрическата енергия, същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на необходимите
графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни
количества активна електрическа енергия и различни справки;
4. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензирания оператор на
електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намира съответната
измервателна точка;
5. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел оценка на енергийната му ефективност;
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6. Регистрираните небаланси (положителни и/или отрицателни), разходите по изготвяне
на прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и всички други
разходи, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електрическа енергия;
7. Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване;
8. Всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.
(5)В цената по ал. 3 не са включени регулаторно определените цени за пренос и достъп
през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа,
за „задължения към обществото“, други регулируеми от КЕВР цени, акциз по ЗАДС и ДДС.
(6)Цената по ал. 3 се прилага за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на
напрежение (средно и ниско).
(7)Цената по ал. 3 за доставка на нетна активна електрическа енергия е окончателна и ще
остане непроменена през целия срок на действие на договора за обществената поръчка.
(8) В случай на промяна на цената за „задължение към обществото“, таксите, добавките,
вноски и данъци към цената на електрическата енергия; въвеждане на нови задължения и/или
компоненти към цената на производител и/или търговец, поставена от КЕВР, и/или от друг
компетентен орган, както и при промяна в законодателството, свързано с тези въпроси, страните
са задължени да спазят промените, като новите задължения и/или компоненти ще бъдат
добавени автоматично към цената по чл. 6, ал. 2 от датата на влизане в сила на промяната.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно стойността на реално
потребените количества нетна активна електрическа енергия, отчетена от монтираните средства
за търговско измерване в съответните обекти по чл. 5, в срок до 30 (тридесет) календарни дни,
считано от получаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на представени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни фактури за дължимите суми, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Фактурите по ал. 1 са единни и включват приложения с детайлна информация за
консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателния
уред на съответната измервателна точка, по определената в чл. 6, ал. 3 единична цена за един
МВтч, както и на отделни редове стойността на всички мрежови услуги с подробна разбивка
съгласно чл. 20 и чл. 31, ал. 1 от ПТЕЕ, определената с решения на КЕВР цена за „задължения
към обществото" и дължимия акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 и чл. 34а от Закона за акцизите и
данъчните складове.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава отделни фактури за всеки обект (недвижим имот).
(4)Плащане не се извършва в случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получена информация от
Националната агенция за приходите или Агенция „Митници” за наличието на публични
задължения, съгласно Решение на МС № 593/20.07.2016 г. В този случай плащането се извършва
съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.
(5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане след
получаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията на горните алинеи.
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….
BIC: …………………………….
IBAN: ……………………………..
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай
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че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
[Чл. …. (1) Когато за частта от Дейностите по предмета на договора, която се изпълнява
от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на
съответната част от Дейностите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на
подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Дейностите по предмета на
договора, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на
изпълнението” от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срока
по чл. 7 до 30 (тридесет) дни от получаването на фактура от подизпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа(ако е приложимо)
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от прогнозната
стойност на обществената поръчка без ДДС, а именно 30000 (тридесет хиляди) лева
(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 11. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.
Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание
за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60
(шестдесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност
на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициент), която
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60
(шестдесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това,
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора, в пълен размер, ако липсват
основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения
по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Дейностите по предмета на договора не отговарят
на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 17. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за
изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение
в по-голям размер.
Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора.
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Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 20. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 – 9 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни,
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва Дейностите по предмета на договора и да изпълнява задълженията си по
този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 42 от Договора;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
6. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три)
дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна
на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. (ако е приложимо)
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява непрекъснато и без отклонения
Дейностите по предмета на договора в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на
изпълнението.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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1. да приеме изпълнението на Дейностите по предмета на договора, когато отговарят на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално потребените количества нетна активна
електрическа енергия по цената, определена съгласно уговореното в настоящия Договор, както и
стойността на дължимите цени за мрежови услуги, цена за „задължения към обществото” и
акциз, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Дейностите по предмета на договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 42 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 14 от Договора.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в своя стандартна балансираща група с координатор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за регистрация и участие;
2. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ така, че да
осигури изпълнението на настоящия договор;
3. да регистрира графици за доставка на електрическа енергия през уеб портал с
възможност за генериране на различни справки – графично и таблично представяне на
договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси;
4. в качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на
потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на
конкретни нетни количества активна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:
4.1 изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар. Дневният
график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 часа до 24:00 часа за съответния ден;
4.2 изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране
на пазара на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;
4.3 потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за
администриране на пазара на ЕСО;
4.4 извършва координиране и балансиране на количествата електрическа енергия, като
урежда отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на
сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по
балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за следене на почасовите измерени
количества електрическа енергия, като предоставя информацията в табличен и графичен вид;
6. да поддържа и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електронна база от данни за часовото и
месечното потребление на електрическа енергия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, които го
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора;
промяна в данните, необходими за издаване на оригинални фактури, в номерата на банковите си
сметки и др.;
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8. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора;
9. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и
ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде
отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща
група.
(2) При прекратяване на договора на основание чл. 34, ал. 1, т. 5, 6 или 7 от Договора, чл.
118, ал. 1, т. 2 от ЗОП или развалянето му поради виновно неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ премине към доставка на електрическа енергия от
Доставчик от последна инстанция (ДПИ), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на разликата между стойността на договорената
електрическа енергия и стойността на доставената електрическа енергия от ДПИ до избиране на
друг доставчик.
Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие от 10 (десет) дни преди
провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения с
уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари
и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху договорното изпълнение;
2. в случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или
дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно
писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 3 (три) работни дни от възникване на
събитието за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на
събитието;
3. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, които го
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора;
промяна в данните, необходими за издаване на оригинални фактури, в номерата на банковите си
сметки и др.;
4. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
5. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и
ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща
енергия.
(2) По разпореждане на ЕСО съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
увеличава, намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за приемане доставките
на електрическа енергия и да извършва всяко друго действие, разпоредено от ЕСО при условие,
че това се налага от ограничения в електроенергийната система. В тези случаи отношенията
между страните се уреждат съгласно ПТЕЕ.
(3) За срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва промени на
обектите (отпадане или добавяне на обект), при условията на настоящия Договор, за
конкретизиране на които Страните ще сключат допълнително споразумение, по реда и при
условията на настоящия Договор.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 27. (1) Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото
на доставка.
(2) 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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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на
електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след
постъпването им в мястото на доставка.
(4) Непрекъснатостта на електроснабдяването и качеството на доставената електрическа
енергия се осигурява от лицензирания ОРМ на територията, на която се намират измервателните
точки, в съответствие със ЗЕ, действащите технически и правни норми.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 28. (1) Във връзка с особения предмет на договора, приемането на изпълнението се
отчита със средства за търговско измерване, съгласно изискванията на ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
(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.
(3) Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
(4) Нетните количества активна електрическа енергия, продадени и закупени по този
договор, се определят съгласно данните, предоставени от ОРМ на Страните.
(5) При доказване от страна на ОРМ на извършена нерегламентирана манипулация на
средството за търговско измерване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то той (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ)
носи отговорност и санкции за своите действия.
(6) При установяване на различия между измереното от средствата за измерване и
фактурираните количества, и след направено искане от другата Страна, всяка от Страните е
длъжна да предостави на другата Страна в срок от 5 (пет) работни дни притежаваните от нея
документи, удостоверяващи количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия,
с цел да се определи причината за различията.
(7) В срок от 5 (пет) работни дни, считано от предоставянето на документите по
предходната алинея, Страните изготвят двустранно подписан протокол, в който отразяват
постигнатото съгласие за нетното количество активна електрическа енергия, което трябва да
бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 7, считано от датата на подписване на
двустранно подписания протокол.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 29. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор,
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети
процента) от стойността на фактурираната за предходния месец сума за съответния обект на
доставка за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет процента) от тази стойност.
(2) Санкцията за забава не освобождава неизправната Страна от нейното задължение да
завърши изпълнението на неизпълненото задължение, както и от другите й задължения и
отговорности по Договора.
Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
Дейност по договора или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изпълни изцяло и качествено съответната Дейност, без да дължи допълнително възнаграждение
за това. В случай, че и повторното изпълнение на Дейността е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.
Чл. 31. (1) При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от прогнозната
стойност на Договора.
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(2) При прекратяване на Договора на основание чл. 34, ал. 1, т. 5, 6 или 7 от Договора, или
чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗОП ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
10 % (десет процента) от прогнозната стойност на Договора.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми писмено другата Страна в срок до 7
(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
6. при непродължаване на срока, прекратяване или отнемане на лицензията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор
на стандартна балансираща група”;
7. при отстраняване от пазара на балансираща енергия на балансиращата група с
координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. едностранно от всяка от Страните с 4 (четири)-месечно писмено предизвестие,
отправено до другата Страна;
3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. при настъпване на събитие, представляващо непреодолима сила, което причинява
забавяне на изпълнение на Договора с повече от 60 (шестдесет) дни. В този случай Страните
подписват протокол за прекратяване на Договора и уреждане на финансовите си
взаимоотношения, без да се начисляват лихви по дължимите суми.
Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно
чл. 87 и следващите от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е
незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Дейностите по предмета на
договора в срок до 3 (три) дни, считано от Датата на влизане в сила;
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Дейностите по предмета на договора за
повече от 10 (десет) дни;
Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а
при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване действието на Договора, освен при
прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените
към момента на прекратяване Дейности по предмета на договора и размера на евентуално
дължимите плащания;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Дейностите по предмета на договора, с изключение
на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, документи и информация, изготвени от
него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Дейности по
предмета на договора.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
Чл. 39. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението,
което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИ НОРМИ
Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е
длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и
други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.
Чл. 41. При изпълнението на Договора Страните са длъжни да спазват всички
приложими норми от ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените
отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. ПТЕЕ, ПИКЕЕ и наредбите,
издадени на основание ЗЕ), както и решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране.
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КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциалната
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност,
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни
модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята
за конфиденциална информацията, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо
позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата
Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор,
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо, която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване.
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от
него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание, но не повече от 3 (три) години.
ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ
Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или
забавено.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 44. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно
приложимото право.
ИЗМЕНЕНИЯ
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Чл. 45. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 46. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено
от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и
възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 47. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат
за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече
нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя
клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
УВЕДОМЛЕНИЯ
Чл. 48. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,
електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
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Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация
и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока
на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се
задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в
съответния регистър.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 49. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 50. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез
преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния
български съд.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Чл. 51. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Копие на Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Копие на Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Копие на Гаранция за изпълнение.
Този Договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КОМАНДИР НА СТАЦИОНАРНАТА
КОМУНИКАЦИОННА И
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
..............................................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

(звание, име, презиме и фамилия)

(подпис, име, презиме и фамилия)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА СТАЦИОНАРНАТА
КОМУНИКАЦИОННА И
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
..............................................................................
(подпис, име, презиме и фамилия)

СЪГЛАСУВАНО:
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
НА СТАЦИОНАРНАТА КИС
..............................................................................
(подпис, име, презиме и фамилия)
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