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ЧАСТ I.
УКАЗАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С
ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И
КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НАЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ”

1.

Общи условия

1.1.

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на

офертите за участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере
изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и
Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).
1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, обявени от
възложителя в обявата.
1.3.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на

Участника.
1.4.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник в

процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си;
1.5.

Представената цена не подлежи на промяна;

1.6.

Офертата на участника съдържа: „Документи за подбор“, „Техническо

предложение“ и „Предлагана цена“.

2. Изисквания към офертата
2.1. Документи за подбор:
2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Документът се подписва
от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
2.1.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация на участника или
единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие на
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, при участници
обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се
посочва представляващият. Документът се представя заверен с гриф „Вярно с оригинала“,
мокър печат и подпис на лицето с представителни функции.
3

2.1.3. Участниците следва да са лицензирани за „търговия с електрическа
енергия“, включваща дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със
Закон за енргетиката и другите относими нормативни актове;
За доказване на това изискване участникът следва да представи: Валиден лиценз,
издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката,
както и за „Координатор на балансираща група” - заверено копие;
2.1.4. Участниците следва да декларират потвърждаване на възможностите за
доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове.
За доказване на това изискване участникът следва да представи: Декларация за
потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в
необходимите срокове - свободен текст, оригинал;

2.1.5. Участниците трябва да имат внедрена система за контрол на качеството ISO
9001:2008 или еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката (доставка на
електрическа енергия).
Представя се сертификат.
2.1.6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за използване или неизползване на
подизпълнители при изпълнението на поръчката. При участие на подизпълнител/и,
основният Участник е длъжен да обяви име/ната му/им, както и вида на работите, които
ще извършва/т и дела на участието му/им. Декларацията се подписва задължително от
лице с представителни функции и се представя в оригинал.
2.1.7. Участниците следва да са изпълнили успешно през последните 3 години до
датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си, най-малко две доставки с предмет,
сходен с предмета на поръчката.
За доказване на това изискване участникът следва да представи:
- Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата
поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в
настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си.
Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени доставки.
Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат:
- Удостоверение,

издадено

и

подписано

от

получателя

на

доставката.

Удостоверението/референцията се представя в оригинал, или копие, заверено

от

участника;
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или
- Чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
включена в списъка доставка.
2.1.8. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в
случай, че нямат представителни функции.
2.1.9. Информационен лист - точен адрес, лице и телефон за контакт, както и
банкови реквизити.

2.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:
2.2.1. Техническото предложение следва да съдържа информация за изпълнението
на поръчката. Трябва да бъде изготвено при съблюдаване на пълното описание на обекта
на поръчката и техническата спецификация.
2.2.2. Срок на поръчката – 12 (дванадесет) месеца;
2.2.3. Място на доставка: Национален център за информация и документация, гр.
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А;

2.3 Предлагана цена
2.3.1. В своята ценова оферта участниците следва да предложат цена за един MWh
нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение. Цената следва да е в
лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена
стойност и акциз.
2.3.2. В цената за един MWh нетна активна електрическа енергия за средно
напрежение не се включват таксите за мрежови услуги /зелена енергия, комбинирано
производство, невъстановяеми разходи), пренос и достъп до електроразпределителната
мрежа, както и други цени и такси, регулируеми от „Комисия за енергийно и водно
регулиране“;
2.3.3. Цената трябва да включва нетна активна електрическа енергия, разходи за
администриране и балансиране, всички разходи по изготвяне на дневните почасови
графици.
2.3.4. В предложената цена е включена цена за доставка на нетна активна енергия
за средно напрежение, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за
излишък и недостиг.
2.3.5. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.
2.3.6. Предложената цена не включва регулаторно определените цена на
задължения към обществото и акциз.
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2.3.7. По време на действие на договора оферираната в ценовото предложение цена
на нетна активна електрическа енергия на Участника, избран за Изпълнител не се
променя.
2.3.8. Участникът приема и прилага определените от възложителя начин и форми
за плащане, посочени в проекта на договора.
2.3.9. Допуснати в предложението технически грешки и пропуски в определянето
на цената са единствено за сметка на Участника.
2.3.10. Валута на предложението – участникът следва да представи предложението
си в лева без ДДС.
2.3.11. При несъответствие между цифрово и словесно изписване на стойности за
валидни ще се приемат тези със словесно изписване.

3. Изисквания за оформяне на предложението
3.1. Всички документи, техническото и финансовото предложение, следва да бъдат
представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия с гриф “вярно с
оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат.
3.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с
представителни функции, назовани в документа за регистрация или удостоверението за
актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се
изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива
функции.
3.3. Всички документи, свързани с предложението, следва да са на български език
ил да са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.
3.4. Всички документи следва да са с дата на издаване, предшестваща подаването
им с предложението, не повече от 3 месеца или да са в срока на валидността им когато
такава изрично е записана в тях.
3.5. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лицето представляващо
участника и мокър печат.

4. Окомплектоване на офертата
4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и
по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: „Доставка на нетна активна
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електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален
център за информация и документация.
4.2. Офертата се изпраща на адрес:
1125 София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А
Национален център за информация и документация
4.3. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на указаното място и срок.
4.4. При приемане на предложението върху плика се отбелязват датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на Национален
център за информация и документация.
4.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан
плик, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката
5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на Национален
център за информация и документация, разглежда офертите. Комисията може по всяко
време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка на
съответствието на офертите им с изискванията на Възложителя.
5.2. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор. Преди
подписването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника,
определен

за изпълнител,

да предостави актуални

документи,

удостоверяващи

декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и соътветствието с поставените
условия, на които следва да отговарят участниците. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7 – дневен срок от поискването им.
За неописани в настоящите указания обстоятелства, относно провеждането на
настоящата процедура се прилагат съответните разпоредби на Закона за обществените
поръчки.
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ЧАСТ II
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И
КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НАЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ.
2. ОБЕКТ
Електрическата енергия ще се доставя до Национален център за информация и
документация, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А. Обектът е присъединен на средно
напрежение с електромер №96699880 и електромер №96699879.
3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия,
координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток
с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за обект
Национален център за информация и документация, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №
52А.
4. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставчикът следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и
отговорност по балансиране.
Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група.

В приложената по-долу таблица е показано потреблението на Възложителя през
предходен 10 (десет) месечен период в MWh.

№
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

месец
септември 2016 г.
октомври 2016 г.
ноември 2016 г.
декември 2016 г.
януари 2017 г.
февруари 2017 г.
март 2017 г.
април 2017 г.
май 2017 г.
юни 2017 г.
юли 2017 г.
август 2017 г.

потребление
(MWh)
24.805
29.143
27.277
27.361
29.553
25.059
26.625
24.872
25.768
30.681
33.598
33.414
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5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Доставчикът е длъжен да:
5.1. Продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия в
мястото на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), приети с решение на КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране),
последно обн. в Държавен вестник.
5.2. Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез стандартна
балансираща група с координатор Доставчика, без Възложителя да заплаща такса за
участие.
5.3. Извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.
5.4. Издава оригинални фактури за полученото от Възложителя количество енергия
за отчетния период, цени за доставка на електрическа енергия от Изпълнителя, цена
задължение към обществото, цените за мрежови услуги, дължимия акциз, нормативно
определените такси, други цени и ДДС, изискуеми за свободния пазар на електрическа
енергия съгласно законодателството в Р България.
5.5. Уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: невъзможност
или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които
го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този
Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
данъчни фактури и др.
5.6. Предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в Договора
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
5.7. Спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна
мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
6. ПЛАНИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
Доставчикът ще изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия
на Възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен
товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния
ден.
Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с
прогнозните по месечни количества енергия изготвени и планирани от Доставчика.
Доставчикът изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
Възложителят ще упълномощи Доставчика да потвърждава графиците за доставка
пред ЕСО.
Възложителят ще уведомява Доставчика с писмено предизвестие 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.
В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или
дълготрайна невъзможност за електропотребление, Възложителят писмено ще уведоми
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Доставчика, до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на
количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието.

7.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Доставките на електрическа енергия са за срок от 12 (дванадесет месеца).

8.

ИЗИСКАВНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
8.1. Доставчикът да има валидни лицензии издадени от КЕВР за „търговия с
електрическа енергия” съгласно Закон за енергетиката, както и за „координатор на
стандартна балансираща група в Република България”.
8.2. Доставчикът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO
9001:2008 или еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.
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ЧАСТ III.
МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА
БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
ДОКУМЕНТАЦИЯ”

Показатели и относителната им тежест за оценка на офертите.
Комисията извършва класиране на участниците въз основа на направените
предложения с допуснатите участници по критерий “икономически най-изгодна оферта”.
Комплексната оценка се изчислява по формулата КО =Т+С
(Т)- възможност за издаване на единна фактура на Възложителя, включваща
консумираната активна електрическа енергия за определения месец, акциз по чл. 20, ал. 2,
т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове и задължение към обществото, както и
всички мрежови услуги с подробна разбивка на всички обекти на възложителя, съгласно
чл. 20 от ПТЕЕ.
Показател Т – 30 точки.
Когато участникът предлага възможност да предоставя комбинирани услуги по чл. 20 от
ПТЕЕ, получава 30 точки, ако няма такава възможност получава 1 точка.
Оценка на ценовото предложение на участника - предлагана цена за MWh нетна активна
електрическа енергия на ниво средно напрежение.
(С) – предлагана цена за MWh.
Цената следва да е в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, без
начислен данък добавена стойност и акциз.
Показател С – 70 точки.
Стойността му се изчислява по следната формула: С= (Сmin/Сn) х 70
Сmin - предложената най-ниска цена
Сn – цена на конкретен участник
С – ценовата оценка на конкретен участник
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
При равен резултат се тегли жребий.
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ЧАСТ IV.

П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р

№ …................…../……….…...……2017 г.

Днес, ..................... 2017 г., в град София, между страните:
1. Национален център за информация и документация, ЕИК 831604711, със седалище
и адрес на управление гр. София бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, представлявано от
Ваня Ангелова Гаршкина–Минчева - изпълнителен директор и Бойка Александрова
Марчева – главен счетоводител, наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна, и
2.

_____________________________, ЕИК _______________, със седалище и адрес на

управление ____________________, представлявано от __________________ в качеството
му на _______________________, от друга страна, притежаващо Лицензия №
__________/_________ за дейността „Търговия с електрическа енергия” с права и
задължения на координатор на стандартна балансираща група, наричано по-нататък за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен за изпълнител след публикуване на обява за събиране
на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, регистрирана в АОП с ID
№.................., от друга страна

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и чл. 20 от Правила за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), изд. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се сключи този
договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна
електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален
център за информация и документация.

I.

Чл. 1. (1)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва

доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия средно
напрежение и съответните свързани с това услуги, по цена, в размера и при условията,
уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно приложенията към него.
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(2) Договорените количества се известяват на „Електроенергийния системен
оператор” ЕАД (ЕСО) под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени
почасовите

количества,

които

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

доставя

и

продава

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна
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.
(4) 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 (eдин час) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат
от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането
ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІI. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) последователни
месеца и започва да се изпълнява от датата на регистрация на първия график за доставка.
(2) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(3) Място на изпълнение: Национален център за информация и документация, гр.
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А.

ІІІ. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид на
очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00
ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с
прогнозните помесечни количества енергия, изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на „ЕСО”
ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците
за доставка пред „ЕСО” ЕАД.
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(5)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

трябва

да

уведоми

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

с

писмено

предизвестие 20 (двадесет) 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.
(6) 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 24 часа (двадесет и
четири часа) от възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия
и очакваната продължителност на събитието.

ІV. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Чл. 4. (1) Цена за доставка на един MWh (мегават час) нетна активна електрическа
енергия за средно напрежение е както следва: цена ________ (___________________)
лева/MWh без ДДС;
(2) Общата стойност на договора се формира на базата на направените през
времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия за
средно напрежение. Към тази сума се начислява ДДС.
Чл. 5. (1) В цената по чл. 4, ал.1 от договора се включва единствено цената за доставка на
нетна активна електрическа енергия.
(2) В случай на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия не подлежи на
промяна, като в цената не се включват цените, регулируеми от Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Чл. 6. (1) По време на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за нетна активна електрическа енергия не се променя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група.
Чл. 7. (1) Плащанията се извършват по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сметка в банка _____________, срок на плащане: до 10 (десет) календарни дни след
получаване на надлежно оформена данъчна фактура/фактурата се изпраща по електронна
поща и с куриер.

(Във фактурата са включени освен цената на доставената
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електрическа енергия, нормативно определените такси, цените за мрежови услуги и
ДДС).
(2) Фактурирането и разплащането между страните се извършва един път в месеца.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата
енергия в мястото на доставка: Национален център за информация и документация, гр.
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, разположен ____________, съгласно ПТЕЕ.
2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез
включването

му в

балансиращата група

с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

без

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие.
3. Да оказва съдействие в процеса на регистрация обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно ПТЕЕ.
4. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.
5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действие по
изпълнението на този договор; промяна в данните на регистрация, в данните, необходими
за издаване на данъчни фактури и др.
6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в
Договора.
7. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че
да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
8. Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора. Този
дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график
обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
9. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на „ЕСО” ЕАД, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и
обмен на информация с „ЕСО” ЕАД.
10.

Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия.
15

11.

Да издава оригинални единни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

количество електроенергия (и предоставените във връзка с това услуги).
12.

Ежемесечно, след издаване на фактурата за измерените количества

електрическа енергия, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка на договорените и
измерените количества електроенергия, и небаланси.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на
задълженията си по този Договор;
2. да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при
договорените условия.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1.

Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото

на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
2.

Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа

енергия и предоставените във връзка с това услуги, при условията и в срока по този
договор.
3.

Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.
4.

Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по

Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха
повлияли на изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да
извършват действия по изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
5. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в
Договора.
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(2) В случай на системно неизпълнение на задълженията по този договор от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на
настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразява разпорежданията от „ЕСО” ЕАД, съгласно ПТЕЕ,
при условие че това се налага от ограничения в електроенергийната система, като отчита
категорията на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат
съгласно ПТЕЕ.

VІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 11. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези количества в
мястото на доставка.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в
мястото на доставка.
(2) 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.
(3) Качеството на доставената електрическа енергия се осигурява от
оператора на електроразпределителната мрежа, през която се пренася електрическата
енергия в съответствие с чл. 89 от ЗЕ, действащите технически и правни норми.

VІІI. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл. 13. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на
доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и Правила за измерване
на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и действащите правила за измерване на
количеството електрическа енергия.
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да
отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически
и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност.
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
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Чл. 14. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните, предоставени от мрежовия оператор.
(2)

При установяване на различия между доставените и фактурираните

количества и след направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да
предостави на другата страна в срок до 3 (три) работни дни притежаваната от нея
документация, удостоверяваща графиците, количествата, доставките и получаванията на
електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията;

IХ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл. 15. (1) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така както е договорено в чл. 3, ал. 5 и 6 на този договор и това доведе
до промяна на очакваната консумация с 20% или повече изменение на обичайния средночасов товаров профил за съответния период, въз основа на измерените данни за изминал
съпоставим период и ако се случи надвишаване на небалансите с над 20% , то всички
начислени суми за небаланс са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните случаи:
(2.1) Прекратяване на достъпа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до мрежата на съответния
Мрежов оператор и отстраняване от пазара на електрическа енергия.
(2.2) Размерът на неустойката по предходната алинея е равен на разликата
между договорената по този договор цена и минималната цена на електрическа енергия
при излишък на „ЕСО” ЕАД за изминал период от една година, по незакупеното
количество електрическа енергия, за оставащия период на Договора.
(3) При доказване, от страна на Мрежовия оператор, на извършена
нерегламентирана манипулация на средството за търговско измерване от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то той (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ) носи отговорност и санкции за своите
действия.
Чл. 16. (1) Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея задължения и
при неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, съгласно действащото
гражданско и търговско законодателство на Република България.
(2) Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на
непреодолима сила (съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), страните не
носят отговорност за своето неизпълнение.
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Х. ОБМЕН И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 17. (2) По време на действие на Договора, ако това бъде поискано от насрещната
страна, страните си обменят информация чрез представяне на:
1.

данни

относно

прогнозни

количества

електрическа

енергия

за

закупуване, режими на работа, честота и продължителност на ремонтите;
2.

удостоверения за актуално състояние, за регистрация по смисъла на

ПТЕЕ и др.
(2) В искането си за предоставяне на информация страната дава на другата
подходящ срок за изпращане на исканите информация и документи, който срок не може
да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането.
(3) Страните по Договора, с грижата на добрия търговец, се задължават да не
разкриват пред трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски
преговори и условията на Договора.
(4) Ако някоя от страните не спази задължението си по предходната алинея, другата
страна е в правото си да развали Договора.
(5) Информацията по ал. 3 може да бъде предоставена от страната ако:
1.

има изрично писмено съгласие на другата страна, дадено предварително;

2.

е разкрита в изпълнение на разпоредбите на закон, подзаконов нормативен

акт, ПТЕЕ, по указание на контролен орган, във връзка със съдебно или регулативно
производство, но само в обема, в който е поискана и като бъде положено усилие да се
ограничи разкриването й. В този случай страната, която е предоставила информация
своевременно уведомява другата страна.
(6) Задълженията на двете страни относно опазването поверителността на
информацията и условията на настоящия Договор продължават действието си и след
прекратяването му, но не повече от три години.

ХІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18 (1) Страните по настоящия Договор се съгласяват, че при възникване на
обстоятелства, които не са могли да предвидят към момента на сключване на Договора и
които могат да повлияят върху крайния резултат на Договора, в това число промяна в
нормативната уредба,

решения на КЕВР, промяна на цените на производителите на

електрическа енергия по време на действие на Договора, всяка от тях може да поиска
изменението му. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение относно
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изменението на договора и запазването на неговото действие би довело до сериозни загуби за
една от страните, то увредената страна има право да инициира действия по прекратяване на
настоящия договор съгласно чл. 19, ал.1, т. 3.
(2) Договорът се изменя и/или допълва само в писмена форма по взаимно съгласие на
страните.
Чл. 19 (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока за изпълнение на Договора;
3. едностранно, с писмено предизвестие, отправено до другата страна, при
наличието на основателна причина по смисъла на ал. 3 по-долу;
4.

когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на някоя от

страните;
5. едностранно с 30-дневно писмено предизвестие отправено до друга страна.
(2) В предизвестието за прекратяване по т. 3 трябва да се посочи причината за
прекратяването на Договора, така както е уговорено в настоящия Договор и датата, на която
прекратяването ще се счита настъпило.
(3) Страните се договарят за основателна причина за прекратяване на Договора да се
счита всяко от следните обстоятелства:
1. отстраняване от пазара на балансираща група;
2. неподновяване или отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
някоя от страните;
4. при

прекратяване

като

юридическо

лице

на

някоя

от

Страните

без

правоприемство;
5. настъпване на събитие, съставляващо непреодолима сила, което причинява
забавяне на изпълнение на Договора с повече от 30 (тридесет) дни. Двете страни подписват
протокол за прекратяване на Договора и уреждане на финансовите си взаимоотношения, без да
се начисляват лихви по тях;
6. обстоятелство по смисъла на чл.18 ал.1 от настоящия договор.
(2) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения, възникнали преди
прекратяване на договора.
Чл. 20. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
при условията на чл. 116, във връзка с чл. 194 от ЗОП.
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ХІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Договорът влиза в сила от при условията на чл. 2 от настоящия договор.
Чл. 22. За случаите, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона
за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и
другите действащи нормативни актове.
Чл. 23. Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по
изпълнението му ще се осъществява само в писмена форма. Съобщенията ще се
получават на следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Национален център за информация и документация, 1125 София,
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ________________________
Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от
компетентен съд на територията на Република България по реда на ГПК.
Чл. 25. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 26. Нищожността на някоя клауза от настоящия Договор не прави невалидна никоя
друга негова клауза или Договора като цяло.

Настоящият договор, се състави и се подписа в два еднообразни екземпляра, по
един за всяка от страните и всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 Техническо задание;
Приложение № 2 Техническо предложение и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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