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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Доставка на активна електроенергия високо и средно
напрежение
референтен номер: 180-019
Офертата се изготвя и представя на български език, освен когато възложителят е допуснал
в обявлението за обществената поръчка, офертата да се представя на официалния език на
съответната страна, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната. Офертата се
изготвя и представя при спазване на законовите изисквания, както и на условията и
изискванията на документацията за участие в процедурата.
1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
2. 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, като същите се
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
2.1 Опаковката включва:
2.1.1 документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
 електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя,
 еЕЕДОП 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 - когато е приложимо;
 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
 доказателства за поетите от подизпълнителите задължения (ако е приложимо).
 документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси (ако е приложимо).
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2.1.2 документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
Оферта, която включва:
 техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката.
 опис на представените документи
2.1.3 отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя една
запечатана, непрозрачна опаковка, в която за всяка от позициите се представят поотделно
комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - технически предложения и
отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на
обособената позиция, за която се отнасят. Не се представят отделни опаковки по
отделните обособени позиции.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
3. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
4. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено
копие“, за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с
оригинала“ и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани
участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на
документацията за участие.
Относно образците на банковите гаранции, задължителни са само условията, описани в тях,
като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези от
предоставените образци, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществена поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. Когато в обявлението за обществена поръчка е определено, че предметът на поръчката
включва обособени позиции и:
 в обявлението е определено, че оферти се подават само за една обособена позиция,
то участниците имат право да представят само една оферта, за една обособена
позиция, която е свободно избрана от тях измежду всички обособени позиции в
предмета на поръчка. В този случай всяка оферта, която се отнася за повече от една
обособена позиция, ще бъде отстранявана;
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 в обявлението е определено, че оферти могат да се подават за няколко обособени
позиции, то участниците не могат да подават оферти за всички обособени позиции.
8. Когато в предмета на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на
такава опция в офертата на участника е задължително. В случай че е предложил опцията
в офертата си, изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя
условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се
включва в обхвата на договора, като възложителят сам определя дали опцията да бъде
възложена или не.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
9.1. еЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя.
9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице - когато е приложимо;
9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител - когато е приложимо;
9.1.3. еЕЕДОП се представя за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката - когато е приложимо.
9.1.4. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.5. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.

За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 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, които са
посочени в т. 9.3. от настоящите указания. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.
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 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК).
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от процедурата, на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал.

;
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1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване на
съответния раздел в еЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на
документите по т. 9.2. от настоящите указания в документите за участие в
процедурата. Документите се представят от участника, определен за изпълнител
преди сключване на договор за обществена поръчка. В случаите по чл. 67, ал. 5
от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата. В случаите по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от участниците може да се изиска да
предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата.

Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за
подбор и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния еЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от
възложителя, като 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.
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 еЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор, посочена по-горе.
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
ЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците се
съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на ЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
** Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и Методическо указание

на АОП от 02.03.2018 г. задължително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид.
За целта се използва осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за
eЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg., на която се качва
генерирания от възложителя образец.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по
електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на
купувача.
Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.) изготвения от възложителя XML
файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва
да се подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което
еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на
компютъра на потребителя.
Всеки представен ЕЕДОП следва да бъде в електронен вид, като един от възможните начини
за предоставянето му в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на
подходящ оптичен носител към опаковката. Форматът, в който се предоставя документът не

;
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следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка, подписаният с
електронен подпис ЕЕДОП, следва да бъде във версия PDF формат.

Указания за представяне на еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание на АОП от
02.03.2018 г., достъпно на следния линк:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
9.2.

Критерии за подбор и документите, с които се доказват:

9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
9.2.1.1. Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за
извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността
„координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност по т. 9.2.1.1. чрез посочване
на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на ЕЕДОП, като в поле „Вписване в
съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е
достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален
регистър.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, съответствието с поставения критерий
за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валидна лицензия, издадена от
КЕВР, за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността
„координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката.
9.2.2 Икономическо и финансово състояние
9.2.2.1 Да е реализирал минимален общ оборот в лева, изчислен на база годишните
обороти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3
(три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е
създаден или е започнал дейността си, съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП.
Минимални изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансово
състояние на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на не по-малко от 3 500
000 лева.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за
икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле
от част ІV, раздел „Б“ на eЕЕДОП.
Преди сключване на договор, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на един или няколко от следните документи:
 Удостоверения от банки;
 Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се
изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
 Справка за общия оборот.
9.2.3 Техническите и професионалните способности.
9.2.3.1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Минимално изискване за допустимост по отношение на техническите възможности на
участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл.
63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:

;
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Участникът следва да има изпълнена минимум 1 дейност, която е с предмет и обем,
идентичен или сходен с тези на поръчката през последните три години, считано от датата
на подаване на офертата, с която/ които да е доставена не по-малко от 18 100 MWh
електроенергия за ниво високо напрежение (110 kV) и/или за ниво средно напрежение (20
kV) за не повече от 12 (дванадесет) месеца. Изискването за количеството доставена
електроенергия може да бъде изпълнено с една или повече дейности, която/които е с
предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Под дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира доставка на
активна електроенергия високо (110 kV) и/или средно (20 kV) напрежение.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване,
чрез посочване на дейностите, които са с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, с описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се
представят чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „В“ на
еЕЕДОП. В описанието на изпълнените дейности следва да се съдържат: описание на
конкретната дейност с посочване на периода на доставката в брой месеци и количеството и
нивото на напрежението (съответно дали е високо - /110 kV/ и/или средно /20 kV/) на
доставената активна ел. енергия.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършените дейности - удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от
компетентен орган, потвърждаващо извършването на дейността и/или посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка и/или
други документи по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.
9.2.3.2. Да прилага системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO
9001 или еквивалентен, в чийто обхват са включени дейности, свързани с търговия с
електрическа енергия и координатор на балансираща група.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с поставеното изискване
(наличието на изискуемия сертификат) в съответното поле от част IV, раздел Г от еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или
еквивалентен, издаден на името на участника и в чийто обхват са включени дейности,
свързани с търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указния.
9.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ППЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:

;
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 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения;
 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.4. Възложителят, на основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, поставя изискване, когато
участник е обединение, което не е юридическо лице, същият да представи копие от
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.4.1 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто
капацитет същият се е позовал са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП и
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от
тези органи (които други лица са със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите
го лица, членовете на управителните или надзорните органи, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП).
9.5. Възложителят, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, изисква от участниците
представяне на необходимата информация относно правно-организационната форма, под
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (образец О3), независимо от наименованието на
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. В списъка следва да се съдържа
информация за участник, участници в обединение, подизпълнители и трети лица по
отношение на правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както

;
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и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които
заемат, които са както следва:
 лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл.
40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП);
 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно
чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП);
 прокуристи - в случай, че има такива.

*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.
 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;

* В списъка следва да се представи информация за всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП, включително за участници в обединение,
подизпълнители и трети лица.
10. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение, съдържащо:
10.1.1 Документ за упълномощаване – представя се когато лицето, което подава офертата,
не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни
на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
процедурата. ЕЕДОП не може да бъде представян от упълномощено лице.
10.1.2 Предложение за изпълнение на поръчката (образец О4) в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя, което включва:
 Описание на доставките и дейностите, които ще бъдат извършени във връзка с
изпълнение на предмета на поръчка;
 Посочване на броя на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще
бъде включен и количеството консумирана електроенергия от всеки от тях за период
от 12 (дванадесет) месеца.
 Посочване на идентификационен номер и EIC код от регистъра на координаторите на
балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;
 Участникът следва да декларира, че не е включен в списъка на „Националната
електрическа компания“ ЕАД за търговци на електрическа енергия с просрочени
задължения към Обществения доставчик на цена за „задължение към обществото“.
 Приложени общи принципи (Методика) за разпределяне на небалансите в рамките на
балансиращата група, в която ще бъде включен възложителят.
10.1.3 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О5).
10.1.4 Декларация за срока на валидност на офертата (образец О6).
10.2. Опис на представените документи (образец О7).
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец О8), с посочена

;
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цена в лева без ДДС за 1 МWh електроенергия, която подлежи на оценка, съгласно критерия
за възлагане, посочен в т. II.2.5 от обявлението.
Цената следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в т. ч.
услугите, посочени в т. 3 от техническата спецификация, както и всички разходи по
изпълнение на опцията, посочена в т. II.2.11 от обявлението за обществената поръчка, в
случай, че изпълнението й бъде възложено.
Цената не следва да включва разходи за мрежови услуги и реактивна енергия, други
добавки върху цената на електрическата енергия, както и дължими данъци и такси върху
сумите.
В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом, за валидна се
приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на
процедурата, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта,
съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, посочената
валута на „Предлаганата цена“ от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява от
комисията в левова равностойност, съгласно посочената от участника валута по официалния
фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на оферти за участие, посочена в
обявление на обществената поръчка.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална
във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на
конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
11. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението
12. Използване на капацитета на трети лица
12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите
или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет.
12.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.
12.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени
посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

;
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12.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по т. 12.2 – 12.4.
13. Подизпълнители
13.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на тези условия.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия предмет на поръчката. Не се допуска представяне на
варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи, които се представят допълнително от участниците, на основание чл. 54, ал.
9 и ал. 10 от ППЗОП, 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 и/или замяна от участника на
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, 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 комисията, в опаковка, върху която се посочват следните
означения: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане на
обществена поръчка с изписано наименование на поръчката, реферетният й номер, даден от
възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), име на участника, а когато документите
са за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнасят.
16.1 Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците, на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, се входират в деловодството на „Булгартрансгаз“
ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров” № 66, в срок от пет
работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден от срока) от датата на
получаване на протокола. Ако участниците изпращат документи чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка на всеки
участник. В този случай той следва да изпрати документите и/или еЕЕДОП по такъв начин,
че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на горепосочения
срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с допълнителните документи е за
участника. Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на опаковките с
документите на адреса и в определения срок.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
16.2. Подробна писмена обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП се представя от участника в
деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66, в пет дневен срок (не по-късно от 17:00 ч. местно време на
последния ден от срока) от датата на получаване на искането. Ако участниците изпращат
документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с

;
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допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок. Обосновката
следва да бъде представена в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, реферетният й номер, даден от възложителя(ако
такъв е посочен в обявлението), име на участника, а когато обосновката е за самостоятелно
обособени позиции и за коя позиция се отнася.
В случай, че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
участника за отстраняване от процедурата.
17. 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, съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
18. Във връзка с изискванията на чл. 112, ал. 6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл. 68, ал. 1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в
15-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение,
предоставя на възложителя документи, както следва:
18.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива:
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи или се посочва публичен безплатен регистър
(когато обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър), или се посочва, че
достъпът до информацията се предоставя от компетентния орган на възложителя по
служебен път:
 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
участника;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение
от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането
от участника, избран за изпълнител
 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите,
когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или
когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация,
ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

;
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18.2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за
подбор за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и представяне
на съответните документи и информацията, изискани от възложителя в раздел „Критерии за
подбор“ от настоящите указания.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител
представя на възложителя, след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител
или на определението за допускане на предварително изпълнение и следните документи:
18.3. Когато е приложимо - документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.
10, ал. 2 от ЗОП, а именно документ за създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (не е
приложимо за настоящата обществена поръчка).
18.4. Определената гаранция за изпълнение на договора в една от следните форми:
18.4.1.

Депозит на парична сума;

18.4.2. Банкова гаранция в оригинал, представена по образеца от документацията за
участие (образец О12).
Банковата гаранция трябва да бъде издадена от местни банки или от клонове с
регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ
за осъществяване на гаранционни сделки. Банковата гаранция се представя на български
език или английски език. В случай че гаранцията е представена на английски език, то към
нея се прилага документ и в превод на български език. Всички разходи, свързани с
банковата гаранция, в т.ч. разходите по усвояването й, са за сметка на изпълнителя.
Условията във връзка с гаранцията за изпълнение, в т. ч. и нейното освобождаване, са
съгласно проекта на договор, част от документацията за участие.
Банковата гаранция не може да съдържа външни препратки към общи правилa,
кодифицирани търговски обичаи и/или интегрална част от българското законодателство по
силата на препращаща норма на чл. 288: „За неуредените с този закон положения за
търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при
непълнота и в него – търговските обичаи. При различия в търговските обичаи се прилагат
обичаите по местоизпълнението“ от Търговския закон;
18.4.3. Застраховка „Гаранция в полза на възложителя на обществената поръчка“ в
оригинал. В случай, че гаранцията се представя под формата на застраховка, същата трябва
да отговаря на следните изисквания:
„Булгартрансгаз” ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса
за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за
обществена поръчка, съгласно условията предвидени в договора.
Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза: „Гаранция за
добро изпълнение“.
Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на
Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за
плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица. Общите
;
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условия на застрахователя не трябва да противоречат на Закона за обществените поръчки и
на условията за застраховката и не трябва да има изискване за доказване на настъпили
щети/вреди за възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна на
изпълнителя и клаузи, които да изключват изплащане на обезщетение произтичащо от
клаузи на сключения договор.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло
задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. В
застрахователната полица следва да бъде изрично вписано, че искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща
обезщетението и доказателства от страна на Бенефициента за наличие на нарушения и/или
други документи не се изисква да бъдат прилагани към искането.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя.
Бенефициента няма задължения да доказва, че застрахованият по застрахователната
полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.
Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение на договора.

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.
19. След извършване на проверка от възложителя и доказване на личното състояние и на
съответствието с критериите за подбор, възложителят, на основание чл. 68, ал. 1 от ППЗОП,
изпраща на определения изпълнител писмо за уговаряне на датата и начина за сключване
на договора.
20. Договор се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г., и след представяне на
изискуемите съгласно същия закон документи и информация от избрания за изпълнител
участник.
21. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:
Поради естеството и предмета на поръчката и във връзка с това, че включва част/и, която/
които могат да бъдат предадени като отделен обект от подизпълнителя на възложителя, но
не включва части, които могат да бъдат предадени, като отделен обект от подизпълнителя
на изпълнителя, не е налице възможност за извършване на директни плащания към
подизпълнителите, тъй като липсва една от предпоставките на чл. 66, ал. 4 от ЗОП, а
именно да има възможност за предаване от подизпълнителя на част от поръчката като
отделен обект освен на възложителя, така и на изпълнителя. В тази връзка възложителят не
предвижда директни разплащания с подизпълнители.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

;
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП
1. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение,
което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма
на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен
еЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е
регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата
обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано, участникът следва да
извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране
и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.1. В случай че се предвижда упълномощено лице да подписва документи от офертата,
изискуемата информация за това лице задължително се посочва в част II, Раздел Б от
еЕЕДОП.
1.2. В част II, Раздел В от еЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно
няма да ползва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в
чл.54, ал. 1 от ЗОП.
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу,
възникнало преди или по време на процедурата:
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а) осъден е 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 (НК) или е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпления, аналогични на посочените
в друга държава членка или трета страна;
б) 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, установени с акт 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;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“, „б“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника,
и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл.105 от
Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност –лицата по чл. 147, ал. 1
от Търговския закон;
г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
з) в случаите по б. „а“ – „ж“ – и прокуристите, когато има такива;
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и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
2.3. Основанията за отстраняване по т. 2.1, б. „а“ по-горе се прилагат до изтичане на
пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а
тези по т. 2.1, б. “г”, предложение първо и б. „д“ – три години от датата на настъпване
на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен
друг срок.
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „а“ се попълва
в еЕЕДОП както следва:
В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.
б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно
информация за липса на присъда в друга държава членка или трета страна за същите
престъпления.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. ”а” за
престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в съответното поле от Част
ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „б“ се попълва
в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. “в” –“е” се
попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а –
260 от НК, се попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
3. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя.
3.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в обявлението,
възникнало преди или по време на процедурата:
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а) 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 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
4. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
4.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
3

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество
или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки, на основание чл. 3,
т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРК), освен
когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Участника следва да не попада в условията на забрана за дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони) ( Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, изм. ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г. чл. 3, т. 8; чл. 4; чл. 5, ал. 1, т. 3 )
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури
по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Забраната не е
приложима за изключенията, регламентирани в 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 собственици.
Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни данни са
регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон.
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Дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:
1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §
1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно
облагане и
2. Не е контролирано лице по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителната Разпоредба на
ЗИФОДРЮПДРК.
Забраната не се прилага вслучай че дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато същото попада в някое от
изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК.
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4.3. Участници, за които са налице обстоятелства по т. 2.1 б. „а” относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК и за
престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава
членка или трета страна.
4.4. Участници, които нямат право да участват в процедурата, на основание чл. 69, ал.
1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно:
Участници, които са били членове на управителни и на контролни органи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, и които в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба са участвали в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, които участват или представляват
физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или
член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.
4.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т.
4.2., т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
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6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се
изисква и е приложимо:
Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията,
която позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане
на обществена поръчка.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на активна електроенергия високо и средно
напрежение
Идент. номер: 180-019
1. Съществуващо положение.
„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и
съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно
поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на
пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на
равнопоставеност и прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа,
„Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен
либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.
«Булгартрансгаз» ЕАД е собственик и оператор на:
Национална газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на
територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители
на природен газ;
Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение –
пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния,
Турция, Гърция и Македония;
Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно предназначение –
съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в
потреблението и доставката на природен газ.
За осъществяване на преноса на природен газ по националната и транзитна
газопреносни мрежи и съхранението на природен газ в ПТХ са изградени и
функционират десет КС, както следва:
На националната газопреносна мрежа – КС “Кардам-1”, КС ”Вълчи дол” и
КС ”Полски Сеновец”;
На транзитната газопреносна мрежа – КС ”Кардам-2”,
КС ”Лозенец”, КС ”Странджа”, КС ”Ихтиман и КС ”Петрич”;
-

КС

”Провадия”,

На ПГХ “Чирен”- КЦ ПГХ ”Чирен”.

Компресорните станции от националната и транзитната газопреносни мрежи служат за
компенсиране на загубите на налягане на природния газ в следствие на неговото
движение в газопровода с цел транспортиране на оптимални количества природен газ.
Компресорния цех при ПГХ ”Чирен” служи за повишаване на налягането на природния
газ с цел нагнетяване за съхранение в ПГХ на оптимални количества природен газ.
В КС от газопреносната система на “Булгартрансгаз”ЕАД се експлоатират бутални и
центробежни газови компресори задвижвани от електрически, газотурбинни и бутални
двигатели с вътрешно горене.
Компресорния цех се състои от газокомпресорни агрегати и система за свързване на
газокомпресорни агрегати със входния и изходен колектор.
КС Вълчи дол и КС Полски Сеновец са захранени на ниво високо напрежение 110 kV, а
останалите горепосочени компресорни станции и подземно газово хранилище Чирен са
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захранени на ниво средно напрежение 20 kV, като всяка поотделно, се захранва
постоянно от два независими електропровода.
КС “Полски Сеновец”
Компресорна станция (КС) “Полски Сеновец” се захранва от два независими
електропровода 110 kV и е втора категория по сигурност на електрозахранване. Единият
електропровод е “Бутан” от Горна Оряховица, а другият електропровод е “Климентово”
от Полски Тръмбеш. На площадката на КС Полски Сеновец са монтирани два силови
трансформаторa, всеки с мощност 10 МVA.
В КС “Полски Сеновец” се намират 4 (четири) газокомпресорни агрегати.
КС “Вълчи дол”
КС „Вълчи дол” се захранва от два независими електропровода 110кV и е втора
категория по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е “Пропан” от ПС
Суворово, а другият електропровод е “Долина”, от възлова точка разклонението на
електропровод ”Долина”. На площадката на КС “Вълчи дол” са монтирани два силови
трансформаторa, всеки с мощност 16 МVA.
В КС “Вълчи дол” се намират 6 (шест) газокомпресорни агрегати.
КС “Кардам”
На площадката на КС “Кардам” се намират две компресорни станции КС “Кардам-1”,
която осъществява преноса на природен газ по националната газопреносна мрежа и КС
“Кардам-2”, осъществяваща преноса на природен газ по транзитната газопреносна
мрежа. И двете компресорни станции се захранват от два независими електропровода
20 kV, и са първа категория по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е
„Крушари" от ПС “Крушари”, а другият електропровод е “Генерал Тошево” от ПС
“Генерал Тошево”. На площадката на КС “Кардам-1” и КС “Кардам-2” са монтирани три
силови трансформаторa, два с мощност 1000 kVA и един с мощност 400 kVA.
В КС “Кардам-1” се намират 3 /три/ газокомпресорни агрегата, а на КС “Кардам-2” –
6/шест/ газокомпресорни агрегата.
КС “Странджа”
КС “Странджа” се захранва от два независими електропровода 20 kV и е първа категория
по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е „Газстрой" от ПС "Елхово", а
другият електропровод е “Дъбово” от отклонение на ВЕЛ "Ружица". На площадката на
КС “Странджа” са монтирани два силови трансформаторa, всеки с мощност 800 kVA.
На КС “Странджа” се намират 6 /шест/ газокомпресорни агрегата.
КС “Лозенец”
КС “Лозенец” се захранва от два независими електропровода 20 kV и е първа категория
по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е „Пропан" от ПС “Сунгурларе”,
а другият електропровод е “Бадем” от ПС “Стралджа”. На площадката на КС “Лозенец”
са монтирани два силови трансформаторa, всеки с мощност 1 600 kVA.
На КС “Лозенец” се намират 9/девет/ газокомпресорни агрегата.
КС “Провадия”
КС “Провадия” се захранва от два независими електропровода 20 kV и е първа категория
по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е „Газпром" от от ПС“Провадия”,
а другият електропровод е “Рояк” от РОС “Тутраканци”. На площадката на КС“Провадия”
са монтирани два силови трансформатора, всеки с мощност 800 kVA.
На КС “Провадия” се намират 4 /четири/ газокомпресорни агрегата.
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КС “Ихтиман”
КС “Ихтиман” се захранва от два независими електропровода 20 kV и е първа категория
по сигурност на ел. захранване. Основният електропровод е „Тракия" от ПС “Костенец” ПС “Траянова врата”, а другият електропровод е “Комуна” от краен стълб на ВЛ 20кV
“Комуна” пред трафопост до Завод за електроди. На площадката на КС “Ихтиман” са
монтирани два силови трансформатора, всеки с мощност 800 kVA.
На КС “Ихтиман” се намират 4 /четири/ газокомпресорни агрегата.
КС “Петрич”
КС “Петрич” се захранва от два независими електропровода 20 kV и е първа категория
по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е “Кожух” от ПС “Петрич”, а
другият електропровод е “Орман чифлик”- от ПС “Сандански”. На площадката на КС
“Петрич” са монтирани два силови трансформатора, всеки с мощност 800 kVA.
На КС “Петрич” се намират 3 /три/ газокомпресорни агрегата.
ПГХ “Чирен”
ПГХ “Чирен” се захранва от два независими електропровода 20 kV и е първа категория
по сигурност на ел. захранване. Единият електропровод е “Газодобив” от град Враца, а
другият електропровод е „Лева” от град Криводол. На площадката на ПГХ “Чирен” са
монтирани два силови трансформатора, всеки с мощност 1 600 kVA.
В Компресорен цех са монтирани 8 /осем/ броя компресори.
Данните за електрическите мощности и товаровите графици за Компресорните станции
и ПГХ Чирен са дадени в Приложение № 1 към настоящото “Пълно описание на
предмета на поръчката”.
Всички Компресорни станции и ПГХ Чирен са стратегически обекти и са свързани със
системата за енергийната сигурност.
2. Предмет на поръчката:
Предмет на обществената поръчка е доставка на активна електроенергия високо 110 kV
и средно 20 kV напрежение с Координатор на балансираща група за нуждите на 9
(девет) броя обекти, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Изпълнителят извършва доставка за период от 12 месеца на активна електрическа
енергия на ниво високо 110 kV и средно 20 kV напрежение с Координатор на
балансираща група за 9 (девет) броя обекти, както следва:
-

КС „Вълчи дол” –Адрес на обекта: КС Вълчи дол, землището на Община Вълчи
дол, Област Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово.

-

КС „Полски Сеновец” –Адрес на обекта: КС Полски Сеновец, с. Полски Сеновец,
Община Полски Тръмбеш, Област Велико Търново.

-

КС Кардам –Адрес на обекта: КС Кардам, п.к. 9530 с. Кардам , община Генерал
Тошево, област Добрич, землището на с. Йовково

-

КС Провадия –Адрес на обекта: КС Провадия, землището на с. Кривня, гр.
Провадия 9200, общ. Провадия, обл. Варненска

-

КС Ихтиман –Адрес на обекта: КС Ихтиман, с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл.
Софийска, общ. Ихтиман

-

КС Петрич–Адрес на обекта: КС Петрич, с. Рупите, пк. 2863, общ.Петрич

-

КС Лозенец - Адрес на обекта: КС Лозенец, с. Лозенец, община Стралджа, обл.
Ямбол
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-

КС Странджа–Адрес на обекта: КС Странджа, с. Горска поляна, община „
Болярово", обл. Ямбол

-

ПГХ Чирен - Адрес на обекта: ПГХ Чирен, с.Чирен, общ. Враца, обл.Враца, ПК
3050

Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя, а именно
непредвидимостта в режима на работа на газокомпресорните агрегати, монтирани във
всички компресорни станции и ПГХ Чирен от Участника се изисква да осигури услуга по
прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. Цената трябва да
включва активна електрическа енергия високо 110 kV и средно 20 kV напрежение за
един МWh, разходи за балансиране и разходи на Участника по осигуряването на
услугите, посочени в т.3 от техническата спецификация.
Общо прогнозното количество електроенергия за 1 (една) година е 20 000 МWh.
Прогнозна консумация на електроенергия при използване на опция за удължаване на
срока на изпълнение на поръчката с 3 (три) месеца е 5 000 MWh.
Компресорните агрегати на КС “Вълчи дол” и КС “Полски Сеновец” се задвижват от
синхронни двигатели, които работят при следното натоварване:
- при работа на 1 (една) машина с товар по 1 MW на час, за 24 часа = 24 MWh;
- при работа на 1 (една) машина с товар по 1.2 MW на час, за 24 часа = 28.8 MWh;
- при работа на 1 (една) машина с товар по 2 MW на час, за 24 часа = 48 MWh;
- при работа на 1 (една) машина с товар по 2.2 MW на час, за 24 часа = 52.8 MWh;
- при работа на 2 (две) машини с товар по 1 MW на час /общ товар =2 MW/, за 24
часа = 48 MWh;
- при работа на 2 (две) машини с товар по 1.2 MW на час /общ товар =2.4 MW/, за
24 часа = 57.6 MWh;
- при работа на 2 (две) машини с товар по 2 MW на час /общ товар = 4 MW/, за 24
часа = 96 MWh;
- при работа на 2 (две) машини с товар по 2.2 MW на час /общ товар =4.4 MW/, за 24
часа = 105.6 MWh;
Газокомпресонрите агрегати в Компресорните станции и ПГХ “Чирен”, захранени на ниво
средно напрежение се задвижват от газотурбинни и бутални двигатели с вътрешно
горене.
3. Цел на поръчката:
3.1. Сключване на Договор за доставка, за период от 12 месеца + опция за удължаване
на срока с три месеца, на активна електрическа енергия по свободно договорени цени,
съгласно чл.100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия с Координатор на
балансираща група за ниво високо 110 kV и средно 20 kV напрежение за нуждите на 9
(девет) броя обекти, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД.
3.2. Доставка на активна електрическа енергия за период от 12 месеца + опция за
удължаване на срока с три месеца, с Координатор на балансираща група за ниво високо
110 kV и средно 20 kV напрежение за нуждите на 9 (девет) броя обекти, собственост на
“Булгартрансгаз” ЕАД.
3.3. Прогнозиране на потреблението на електроенергия за 9 (девет) броя обекти на
Възложителя, изготвяне на Графици от Координатора на балансиращата група,
подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за
балансиране, потвърждаването им и всички дейности, свързани с участие в свободния
пазар на електроенергия на Възложителя.
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3.4. Участие в балансираща група и пълно компенсиране на небалансите.
4. Изисквания към участниците:
4.1. Участниците следва да притежават валидна лицензия, издадена от Комисия за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) за търговия с електрическа енергия вкл.
дейността „координатор на балансираща група“ по Закона за енергетиката (ЗЕ).
4.2. Участниците следва да са регистрирани в „Регистър на координаторите на
балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
4.3. Участниците следва да извършват прогнозирането на база на изградена система за
мониторинг на измервателна точка.
4.4. Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да бъдат
приложени Общи принципи (Методика) за разпределяне на небалансите в рамките на
балансиращата група, в която ще бъде включен възложителя.
4.5. Участниците не следва да са включени в списъка на „Националната електрическа
компания“ ЕАД за търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към
Обществения доставчик на цена за „задължение към обществото“.
5. Места на изпълнение на поръчката:
5.1. КС „Вълчи дол“ с адрес: землището на Община Вълчи дол, Област Варненска, между
с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово.
5.2. КС „Полски Сеновец“ с адрес: с. Полски Сеновец, Община Полски Тръмбеш, Област
Велико Търново.
5.3 КС „Кардам“ с адрес: с. Кардам , община Генерал Тошево, област Добрич, землището
на с. Йовково
5.4.КС „Провадия“ с адрес: землището на с. Кривня, гр. Провадия 9200, общ. Провадия,
обл. Варненска
5.5.КС „Ихтиман“ с адрес: с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл. Софийска, общ. Ихтиман
5.6.КС „Петрич“ с адрес: с. Рупите, пк. 2863, общ.Петрич
5.7.КС „Лозенец“ с адрес: с. Лозенец, община Стралджа, обл. Ямбол
5.8.КС „Странджа“ с адрес: с. Горска поляна, община „ Болярово", обл. Ямбол
5.9.ПГХ „Чирен“ с адрес: с.Чирен, общ. Враца, обл.Враца, ПК 3050
6. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца + опция 3 месеца от изтичане срока
от 12 месеца, считано от датата на първия регистриран график. Дейностите започват да
текат след изтичане срока на изпълнение на опцията по договор с №2885 от 01.06.2017
г., сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Енерджи МТ“ ЕАД.
Приложение: Данни за електрическите мощности и товарови графици на КС „Вълчи
дол”, КС “Полски Сеновец”, КС “Кардам”, КС ”Провадия”, КС ”Лозенец”, КС ”Странджа”,
КС ”Ихтиман, КС ”Петрич” и ПГХ “Чирен”

Изготвил:
Георги Йорданов Специалист в сектор „Енергиен“
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Данни за електрическите мощности в КС Вълчи дол
1. Инсталирана мощност КС Вълчи дол – 16 MVA, от които 15 MW са синхронните двигатели на ГКА№1.....6;
2. Максимална работна мощност определена при шест работещи ГКА - 15 MW
3. Максимален товар – 15 MW;
4. Минимален товар – 40 kW;
5. Среден товар при неработещи машини - 90 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с три работещи ГКА в КС Вълчи дол – 4,2 MW /Определя се от
входно изходното налягане на газа/;
7. Примерен товаров график в почивен(празничен) ден без да работят ГКА в КС Вълчи дол - Приложение 1;
8. Примерен товаров график по време на профилактичен ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГКА в КС
Вълчи дол - Приложение 1;
9. Примерен товаров график по време на планов ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГКА в КС Вълчи
дол - Приложение 1;
10. График на очаквани профилактични и планови ремонти – профилактичните и планови ремонти на електрическите
съоръжения в КС Вълчи дол не променят товаровия график.

КС Вълчи дол СИЕР Вълчи дол

Приложение 1
24-часов товаров график по осреднени стойности за КС Вълчи дол
часа
kW без ГКА
kW 2 бр. ГКА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

132

88

80

83

80

80

66

44

88

132

132

132

88

80

80

67

60

64

88

88

132

88

88

88

1760

1716

1364

1364

1364

1364

1364

1364

1600

2376

2420

2728

2288

2728

3256

3080

3036
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Данни за електрическите мощности в КС Полски Сеновец
1. Инсталирана мощност КС Полски Сеновец – 10 MVA, от които 9 MW са синхронните двигатели на ГКА№1÷4;
2. Максимална работна мощност определена при четири работещи ГКА - 10 MVA
3. Максимален товар – 10 MW;
4. Минимален товар – 30 kW;
5. Среден товар при неработещи машини - 50 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с три работещи ГКА в КС Полски Сеновец – 4,2 MW /Определя се от
входно изходното налягане на газа/;
7. Примерен товаров график в почивен(празничен) ден без да работят ГКА в - Приложение 1;
8. Примерен товаров график по време на профилактичен ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГКА в КС
Полски Сеновец - Приложение 1;
9. Примерен товаров график по време на планов ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГКА в КС Полски
Сеновец - Приложение 1;
10. График на очаквани профилактични и планови ремонти – профилактичните и планови ремонти на електрическите
съоръжения в КС Вълчи дол не променят товаровия график.

КС Полски Сеновец

Приложение 1
24-часов товаров график по осреднени стойности за КС Полски Сеновец
часа
kW без ГКА
kW 2 бр. ГКА
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КС Полски Сеновец

Данни за електрическите мощности в КС Кардам
1. Инсталирана мощност КС Кардам – 2,021 MW, от които 1,667 MW за КС2 и 354 kW за КС1;
2. Работна мощност определена при четири работещи ГТКА, един в резерв и един в ремонт за КС2 и един работещ ГТА,
един в резерв и един в ремонт за КС1 – 559,7 kW;
3. Максимален товар – 987,4 kW;
4. Минимален товар – 40 kW;
5. Среден товар - 513,7 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с три работещи ГТКА в КС Кардам 2 – Приложение 1;
7. Примерен товаров график в почивен(празничен) ден без да работят ГТКА в КС Кардам - Приложение 1;
8. Примерен товаров график по време на профилактичен ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в
КС Кардам - Приложение 1;
9. Примерен товаров график по време на планов ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в КС Кардам
- Приложение 1;
10. График на очаквани профилактични и планови ремонти – профилактичните и планови ремонти на електрическите
съоръжения в КС Кардам не променят товаровия график.

КС Кардам СИЕР Вълчи дол

1

Приложение 1
24-часов товаров график по осреднени стойности за КС Кардам
часа
kW без ГТКА
kW с 3 ГТКА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
77 81 77 83 80 80 66 64 76 72 70 73 68 71 66 67 60 64 68 75 75 80 80 86
150 146 146 146 143 136 125 132 141 137 137 145 142 155 137 138 125 133 127 148 148 153 147 150

КС Кардам СИЕР Вълчи дол
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Данни за електрическите мощности в КС Провадия
1. Инсталирана мощност КС Провадия-736 kVA
2. Работна мощност определена при три работещи ГТКА и един в резерв- 460 kW;
3. Максимален товар –497 kW;
4. Минимален товар –90 kW;
5. Среден товар -293,5 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с три работещи ГТКА в КС Провадия – Приложение 1;
7. Примерен товаров график в почивен(празничен) ден без да работят ГТКА в КС Провадия- Приложение 1;
8. Примерен товаров график по време на профилактичен ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в
КС Провадия - Приложение 1;
9. Примерен товаров график по време на планов ремонт данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в
КС Провадия- Приложение 1;
10. График на очаквани профилактични и планови ремонти – профилактичните и планови ремонти на електрическите
съоръжения в КС Провадия не променят товаровия график.

КС Провадия СИЕР Вълчи дол

1

Приложение 1
24-часов товаров график по осреднени стойности за КС Провадия
часа
kW без
ГТКА
kW с 3
ГТКА

1

2

3

112 115 113

4

5

6

97 125 118

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

99 109 121 102 102 110 112 113 116 110

17

18

19

91 125 103

20

21

22

23

24

98 101 115

96

96

489 487 484 485 485 485 481 480 475 473 477 496 497 489 487 482 485 483 485 472 472 476 482 482

КС Провадия СИЕР Вълчи дол
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Данни за електрическите мощности в КС Лозенец
1. Инсталирана мощност КС Лозенец – 2,45 MW;
2. Работна мощност определена при три работещи ГТКА, пет в студен резерв и една в ремонт – 450 kW;
3. Максимален товар – 720 kW;
4. Минимален товар – 50 kW;
5. Среден товар - 360kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с две работещи ГТКА в КС Лозенец – Приложение 1;
7. Примерен товаров график без да работят ГТКА в КС Лозенец - Приложение 1;
8. Примерен товаров график по време на профилактичен и планов ремонт- данните са същите, като в ден с две работещи ГТКА
в КС Лозенец - Приложение 1;
9. Примерен товаров график по време на изпитание на станцията -данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в КС
Лозенец - Приложение 1;
10. График на очаквани профилактични, планови ремонти и изпитание на станцията – профилактичните, плановите ремонти
и изпитанието на станцията в КС Лозенец не променят товаровия график.

КС Лозенец ЮИЕР Стара Загора

1

Приложение 1
24-часов товаров график по осреднени стойност за КС Лозенец
час
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КС Лозенец ЮИЕР Стара Загора

2

Данни за електрическите мощности в КС Странджа
1. Инсталирана мощност КС Сранджа – 1,98 MW;
2. Работна мощност определена при два работещи ГТКА, три в резерв и един в ремонт – 295 kW;
3. Максимален товар – 554 kW;
4. Минимален товар – 100 kW;
5. Среден товар - 327 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с две работещи ГТКА в КС Странджа – Приложение 1;
7. Примерен товаров график без да работят ГТКА в КС Странджа - Приложение 1;
8. Примерен товаров график по време на профилактичен и планов ремонт- данните са същите, като в ден с две
работещи ГТКА в КС Странджа - Приложение 1;
9. Примерен товаров график по време на изпитание на станцията -данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в
КС Странджа - Приложение 1;
10. График на очаквани профилактични, планови ремонти и изпитание на станцията – при профилактичните и плановите
ремонти е като в ден с 2 раб. ГТКА, при изпитание - като ден без да работят ГТКА.

Приложение 1
КС Странджа ЮИЕР Стара Загора

1

24-часов товаров график по осреднени стойности за КС Странджа
часа
kW без ГТКА
kW с 2 ГТКА
и 2 АВО
kW с 2 ГТКА
и 3 АВО

1
2
3
4
5
6
100 100 100 100 110 110

7
90

8
9
10 11 12 13 14
90 100 100 110 100 100 100

15
90

16
90

17
90

18
90

19 20 21 22 23 24
90 100 100 100 100 100

260 260 260 260 260 265 265 270 265 265 270 270 270 280 270 270 270 260 260 260 260 260 260 260
320 320 320 320 320 320 320 310 310 330 350 330 340 320 320 350 310 310 320 320 320 320 250 250

КС Странджа ЮИЕР Стара Загора
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Данни за електрическите мощности в КС Ихтиман
1. Инсталирана мощност КС Ихтиман – 2.16 MW;
2. Работна мощност определена при един работещ ГТКА, един в резерв и един в ремонт – 110 kW;
3. Максимален товар – 250 kW;
4. Минимален товар – 25 kW;
5. Среден товар - 70 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с един работещ ГТКА и 1 АВО в КС Ихтиман – Приложение 1 – „работен с
ГКА”;
7. Примерен товаров график в почивен ден с един работещ ГТКА и 1 АВО в КС Ихтиман – Приложение 1 – „почивен с ГКА”;
8. Примерен товаров график в нормален работен без да работят ГТКА в КС Ихтиман - Приложение 1- „работен без ГКА”;
9. Примерен товаров график почивен ден без да работят ГТКА в КС Ихтиман - Приложение 1- „почивен без ГКА”;
10. Примерен товаров график по време на профилактичен и планов ремонт- данните са същите, като в ден с един работещ ГТКА в
КС Ихтиман - Приложение 1;
11. Примерен товаров график по време на изпитание на станцията -данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в КС
Ихтиман - Приложение 1;
12. График на очаквани профилактични, планови ремонти и изпитание на станцията – профилактичните, плановите ремонти и изпитанието на
станцията в КС Ихтиман не променят товаровия график.

Приложение 1
час
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24-часов товаров график по осреднени стойности за КС Ихтиман
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Данни за електрическите мощности в КС Петрич
1. Инсталирана мощност КС Петрич – 1,99 MW;
2. Работна мощност определена при един работещ ГТКА, един в резерв – 110 kW;
3. Максимален товар – 200 kW;
4. Минимален товар – 21 kW;
5. Среден товар - 105 kW;
6. Примерен товаров график в нормален работен ден с един работещ ГТКА и 2 АВО в КС Петрич – Приложение 1 – „работен с
ГКА”;
7. Примерен товаров график в почивен ден с един работещ ГТКА и 2 АВО в КС Петрич – Приложение 1 – „почивен с ГКА”;
8. Примерен товаров график в нормален работен без да работят ГТКА в КС Петрич - Приложение 1- „работен без ГКА”;
9. Примерен товаров график почивен ден без да работят ГТКА в КС Петрич - Приложение 1- „почивен без ГКА”;
10. Примерен товаров график по време на профилактичен и планов ремонт- данните са същите, като в ден с един работещ ГТКА в
КС Петрич - Приложение 1;
11. Примерен товаров график по време на изпитание на станцията -данните са същите, като в ден без да работят ГТКА в КС Петрич
- Приложение 1;
12. График на очаквани профилактични, планови ремонти и изпитание на станцията – профилактичните, плановите ремонти и изпитанието на
станцията в КС Петрич не променят товаровия график.

Приложение 1
час
почивен с ГКА
работен без ГКА
почивен без ГКА
работен с ГКА

0
1
2
3
4
5
6
73 72 71 71 72 38 59
52 51 49 49 48 79 35
46 47 47 46 45 31 33
119 119 120 120 120 110 106

7
48
40
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96

8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
53 56 62 61 60 48 34 36 36 35 34 33 44 56 57 55
92 102 100 96 80 77 79 83 75 67 69 80 79 95 96 102
23 23 21 23 23 24 22 23 22 23 24 24 31 45 49 48
98 105 111 111 120 127 126 129 126 110 108 104 108 122 122 123
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Данни за електрическите мощности в ПГХ - Чирен
1. Инсталирана мощност ПГХ - Чирен – 2,513 MW
2. Максимален товар при работа на две степени с повече от два ГМК – 860 kW;
3. Минимален товар – 30 kW;
4. Среден товар - 445 kW;
5. Среден товар при нагнетяване с до 2 бр. ГМК – 432 kW;
6. Среден товар при нагнетяване с над 2 бр. ГМК - 572 kW;
7. Среден товар при добив - 113 kW;
8. Среден товар при подготовка - 53 kW;
Приложение 1 – Примерни товарови графици при различни режими на работа

ПГХ Чирен

Приложение 1
24-часов товаров график по осреднени стойности за ПГХ - Чирен
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kW нагнетяване
до 2 бр. ГМК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

445

461

465

448

448

417

400

402

417

417

410

417

450

450

434

433

439

419

420

421

424

439

456

442

kW нагнетяване над
2бр.ГМК

586

594

589

590

585

571

572

579

584

621

613

607

581

581

578

594

591

554

530

536

515

543

518

519

116

135

105

106

132

135

101

73

118

136

110

106

101

113

78

89

104

135

133

104

105

122

136

111

59

56

55

56

59

57

33

31

47

61

57

56

48

52

50

49

48

53

57

58

59

58

55

59

kW добив
kW подготовка

ПГХ Чирен

ДОГОВОР
№.............
Днес, .......... 2018 г., в гр. София, между:
„Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
„Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ
92-01-55 от 02.03.2018 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки, наричано по-долу за краткост по смисъла на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна,
и
„...........................................“
със
седалище
и
адрес
на
управление
гр.
......................................, ул. „..................................“ № ........................, вписано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК № ..........................,
представлявано от ............................ - ......................., наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение
№ БТГ-................. от ……….. 2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
с наименование: „Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение“,
реф. номер: 180-019 на „Булгартрансгаз“, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу заплащане
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регулярни доставки на активна електроенергия високо напрежение за
КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение за
КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и
ПГХ „Чирен“, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наричана за краткост в договора
„електроенергия“, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и
изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им,
коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране и всички дейности,
свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
конкретизирани по цена, в размер и при условията, уговорени в настоящия договор, и
съгласно следните приложения, представляващи неразделна част от договора:
Приложение № 1 Техническа спецификация;
Приложение № 2 Предложение за изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 Ценово предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1.2. Със сключването на настоящия
балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

договор

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

става

член

на

1.3. Доставките и дейностите по т. 1.1, включени в обхвата на опцията по т. II.2.11 от
обявлението за обществената поръчка, подлежат на изпълнение по настоящия договор,
след получаване на уведомление от възложителя (което се изпраща от възложителя в
срок до 12 месеца считано от датата на първия регистриран график) и след подписване, в
срок до 12 (дванадесет) месеца считано от датата на първия регистриран график, на
допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
1.3.1. Срокът за изпълнението на дейностите по т.1.3. е 3 (три) месеца, като същият
започва да тече от датата на изтичане на срока по т. 3.2 от настоящия договор.
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1.3.2.Прогнозната консумация на електроенергия при използване на опция за удължаване
на срока на изпълнение на поръчката с 3 (три) месеца е 5 000 MWh. Прогнозната стойност
на опцията е в размер на 540 000 лева, без ДДС.
1.4. Количествата, в т. ч. опцията по т. 1.3, посочени в приложение № 1 към договора,
електроенергия за КС „Вълчи дол“, КС „Полски Сеновец“, КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС
„Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, са прогнозни и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира с пълното им консумиране.
ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
2.1. Цената за доставка на един MWh електроенергия (която се отнася за електроенергия
високо (110 kV) и средно (20 kV) напрежение) e: …………….. (……………) лева, без ДДС,
като същата е валидна и в случай на използване на опцията по т. 1.3. Общата стойност на
договора се формира на базата на направените доставки на електроенергия през срока
на изпълнение на договора по единичната цена на един MWh.
2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи по изпълнение предмета на договора, в
т.ч.:
- прогнозиране на потреблението;
- изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им и
коригирането им при необходимост;
- отговорност за балансиране, без допълнително да се начисляват суми за излишък и
недостиг;
- всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.3. Цената по т. 2.1. не включва разходи за мрежови услуги и реактивна енергия, други
добавки върху цената на електрическата енергия, както и дължими данъци и такси върху
сумите по горните цени.
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група по т. 1.2.
2.5. Цената по т. 2.1. подлежи на промяна само при наличие на някоя от хипотезите на
чл. 116 от ЗОП.
2.6. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставеното количество енергия за 1
(един) календарен месец по цената, посочена в т. 2.1., по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 10 (десет) работни дни от представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на следните документи:
- оригинал на фактура за дължимата сума;
- справка за реално потребената електроенергия за съответния календарен месец (по
дни).
ІІІ. МЯСТО НА ДОСТАВКА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.
3.1. Местата на доставка на електроенергията са съответно:
3.1.1. за доставка на високо напрежение: КС „Вълчи дол“ с адрес: землището на Община
Вълчи дол, Област Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово и КС
„Полски Сеновец“ с адрес: с. Полски Сеновец, Община Полски Тръмбеш, Област Велико
Търново.
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3.1.2. за доставка на средно напрежение, както следва: КС „Кардам“ с адрес: с. Кардам,
община Генерал Тошево, област Добрич, землището на с. Йовково, КС „Провадия“ с
адрес: землището на с. Кривня, гр. Провадия 9200, общ. Провадия, обл. Варненска, КС
„Ихтиман“ с адрес: с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл. Софийска, общ. Ихтиман, КС
„Петрич“ с адрес: с. Рупите, пк. 2863, общ. Петрич, КС „Лозенец“ с адрес: с. Лозенец,
община Стралджа, обл. Ямбол, КС „Странджа“ с адрес: с. Горска поляна, община
„Болярово“, обл. Ямбол и ПГХ „Чирен“ с адрес: с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, ПК
3050.
3.2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата
на първия регистриран график за доставка и след изтичане срока на изпълнение на
опцията по договор с № 2885 от 01.06.2017 г., сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и
„Енерджи МТ“ ЕАД, гр. София – 31.08.2018 г.
3.2.1. Срокът за изпълнение на опцията по т. 1.3 е 3 месеца и същият започва да тече от
датата на изтичане на срока по т. 3.2 от настоящия договор.
3.3. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електроенергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в местата
на доставка по т. 3.1.
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електроенергията
и носи риска от недоставянето й в местата на доставка по т. 3.1.
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на
електроенергия, и носи риска за погиването й след постъпването им в местата на
доставка по т. 3.1.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА.
4.1. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.1.1. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
4.1.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по реда и условията,
предвидени в договора.
4.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.1.2.1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електроенергия, съгласно графиците по т. 4.1.2.4. в
местата на доставка, съгласно ПТЕЕ.
4.1.2.2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на
балансираща група с координатор - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса
за участие.
4.1.2.3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
ПТЕЕ, така че да осигури изпълнението на настоящия договор.
4.1.2.4. да осигурява услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвя графици,
подаването им, коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране,
договаряне на количеството електроенергия и всички дейности, свързани с участие в
свободния пазар на електроенергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.1.2.5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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.
4.1.2.6. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора.
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4.1.2.7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и
наредбите към него, както и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и
разпорежданията на „Оператор на електропреносна мрежа“ (ОЕМ) така, че да не бъде
отстранен от пазара на балансираща енергия.
4.1.2.8. да известява ОЕМ за графиците по т. 4.1.2.4. за доставка, в които са отразени
почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
силата и при условията на настоящия договор.
4.1.2.9. след получаване на уведомление от възложителя (което се изпраща от
възложителя в срок до 12 месеца считано от датата на първия регистриран график),
изпълнителят се задължава да подпише допълнително споразумение за възлагане на
опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до 12 (дванадесет) месеца считано от
датата на първия регистриран график, както и да извършва доставките и дейностите,
включени в обхвата на опцията по т. 1.3 за срок от 3 месеца, при цената по т. 2.1.
4.2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2.1. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4.2.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи електроенергията и услугата по
прогнозиране на потреблението, съгласно т. 1.1. от настоящия договор.
4.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.2.2.1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на
задълженията му по договора;
4.2.2.2. да купува и приема съответните количества електроенергия в местата на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
4.2.2.3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електроенергия по цената по т. 2.1.,
при условията и в срока, съгласно настоящия договор;
4.2.2.4. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.
4.2.2.5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора;
б/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за
изпълнение на задълженията си по него в съответствие с договореното в една от
следните форми:
5.1.1. Депозит на парична сума в размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката,
посочена в т. II.1.5 от обявлението на обществената поръчка, по банкова сметка на
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Централа, IBAN в лева: BG52 UNCR 7630
1078 4357 01, IBAN в евро: BG88 UNCR 7630 1476 0610 42, SWIFT (BIC): UNCRBGSF за срок
10 (десет) дни след изтичането на срока по т. 3.2.1 от договора.
или
5.1.2. Банкова гаранция в лева в размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката,
посочена в т. II.1.5 от обявлението на обществената поръчка със срок на валидност 10
(десет) дни след изтичането на срока по т. 3.2.1 от договора.
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или
5.1.3. Застраховка „Гаранция в полза на възложителя на обществената поръчка“ със срок
на валидност 10 (десет) дни след изтичането на срока по т. 3.2.1 от договора за сума в
размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в т. II.1.5 от обявлението
на обществената поръчка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговарящата на следните условия:
„Булгартрансгаз“ ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за
обществена поръчка, съгласно условията предвидени в настоящия договор.
Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза: „Гаранция
за добро изпълнение“
Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на
Бенефициента при постъпила претенция, посочената в нея за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица. Общите условия на застрахователя
не трябва да противоречат на Закона за обществените поръчки и на условията за
застраховката и не трябва да има изискване за доказване на настъпили щети/вреди за
възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна на изпълнителя и клаузи,
които да изключват изплащане на обезщетение произтичащо от клаузи на сключения
договор.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че
изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или
изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на
изпълнителя.
В застрахователната полица следва да бъде изрично вписано, че искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението и доказателства от страна на Бенефициента за наличие на
нарушения и/или други документи не се изисква да бъдат прилагани към искането.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя.
Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по застрахователната
полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.
Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение на договора.
Срокът на застрахователния договор да
документацията на обществената поръчка.

се

определя

съгласно

условията

на
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Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
5.2. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва
да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части, в
зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение
на банката- гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от
задълженията си по договора, в съответствие с предвиденото в него.
5.2.1 Разходите по откриването или евентуалното усвояване на депозита или банковата
гаранция по този раздел са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2.2. При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата
по гаранцията е законно престояла при него.
5.3. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е поддържането на Застрахователната полица,
включително удължаване на нейната валидност при условията на т. 5.8.
5.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинала от Застрахователната
полица заедно с копие от разписката за платената премия.
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои частично или напълно гаранцията
изпълнение/предяви претенция за изплащане на застрахователната сума
застрахователната полица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неизпълнение от негова страна
някое от задълженията му по настоящия договор, включително при неизпълнение
задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за удължаване срока на валидност на гаранцията
изпълнение, в случаите и при условията на т. 5.8. от договора.

за
по
на
на
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5.5. Разходите по откриване на депозита/на банковата гаранция/сключване на
застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава/връща гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
десетдневен срок след изтичането на срока по т. 3.2, в случай, че възложителят не се е
възползвал от опцията по т. 1.3 или в десетдневен срок след изтичането на срока по т.
3.2.1, в случай, че възложителят се е възползвал от опцията по т. 1.3, освен в случаите
на т. 5.4.
5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за
изпълнение, представена под формата на депозит, за времето, през което сумата по
гаранцията е законно престояла при него.
5.8. При удължаване срока на изпълнение на дейностите от предмета на договора,
включително по причини независещи от изпълнителя във връзка с което е налице
необходимост от удължаване на гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
удължи срока на валидност на гаранцията за изпълнение, като в срок до три дни преди
изтичане на валидността на действащата гаранция следва да представи документ за
удължаването й (добавък/анекс към банковата гаранция/добавък към застрахователната
полица). Разходите по удължаването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неизпълнение
на това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи паричната сума под формата
депозит/усвои сумата по банковата гаранция/сумата по застрахователната полица.
5.9. В случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 5.8. от договора,
Възложителят ще пристъпи към предявяване на плащане по банковата гаранция/
задържане на депозита на парична сума или искане за плащане на сумата по
застрахователната полица.
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VІ. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
6.1. Измерването на доставяните количества електроенергия в местата на доставка
следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите правила за измерване на
количеството електрическа енергия.
6.2. 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.
VІІ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
7.1. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и Правила за измерване на количество електрическа
енергия (ПИКЕЕ).
7.2. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
7.3. При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и
след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на
другата страна в срок от 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация,
удостоверяваща количествата, доставките и получената електрическа енергия, с цел да
се определи причината за възникналите различия.
VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ.
8.1. В случай на невъзможност за доставка на електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
през срока на изпълнение на договора по т. 3.2 и/или 3.2.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на разликата между договорената цена по т. 2.1. и тази на
регулирания пазар за период от два месеца, като за база се взима месеца, предхождащ
този, в който не е доставена електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.2. При начислена неустойка по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да я
удържа или от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да я усвои от гаранцията за
изпълнение на договора по раздел V, представена под формата на депозит, банкова
гаранция или застраховка, а в случай че дължимото плащане/гаранцията е в по-малък
размер от дължимата неустойка, разликата между двете суми е платима от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни
дни след представянето на оригинална фактура за дължимата сума.
8.3. При забава в плащанията по т. 2.6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
законната лихва върху дължимата сума за всеки ден закъснение, калкулирано за периода
на забавата.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на
Търговския закон. Страна по договора, чиято небрежност или умишлени действия или
бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора, не може да се
позовава на непреодолима сила по отношение на тях. Никоя от страните не може да се
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава или не е информирала другата
страна за възникването й.
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9.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо
се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавата.
9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в
срок до 12 (дванадесет) часа от настъпване на събитието писмено уведомява другата
страна за това обстоятелство.
9.4. В 7-дневен срок от настъпване на събитието, с препоръчана поща или чрез куриерска
служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати до другата
страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган
/съответната Търговско-промишлена палата или друг компетентен орган в съответната
държава/, в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и
невъзможността за изпълнение или забавата.
9.5. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на
непреодолимата сила, в срок до 12 (дванадесет) часа от края на събитието.
9.6. При неуведомяване в установения за това срок по т. 9.3., съответната страна изгубва
своето право да се позовава на непреодолима сила и се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди и пропуснати ползи.
9.7. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с
времето, през което е била налице непреодолимата сила.
9.8. Ако непреодолимата сила продължи повече от 2 (два) дни, всяка от страните има
право да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до другата страна.
X. ПОДСЪДНОСТ.
10.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор по
неговото изпълнение или тълкуването, включително споровете, породени или отнасящи
се тяхната недействителност или прекратяване, страните трябва да решат по пътя на
договарянето.
10.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето,
те могат да се отнесат за разглеждане и решаване пред компетентния съд в Р. България.
ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
11.1. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
11.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
11.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
11.2.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при
предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява правата си и задълженията си,
свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ;
11.2.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при
предсрочно прекратяване или отмяна на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена от
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за търговия на електрическа енергия по
чл. 39, ал. 1, във връзка с чл. 69 и чл. 69а от ЗЕ или с изтичане на срока на същата.
11.2.4. в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на
договора по причини, за които страните не отговарят;
11.2.5. В случаите по чл. 118 от ЗОП.
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11.2.6. при условията на т. 9.8. от договора.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
11.4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само
стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности.
11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, в случаи на системна (два пъти в
рамките на един месец) невъзможност за доставка на електрическа енергия по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или доставка на електрическа енергия, която не отговаря на договорените
количествени параметри съгласно дневните почасови графици. В този случай,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на месечната консумация на електрическа
енергия от всички обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за база се взима консумацията през
последния календарен месец, предхождащ този, в който е изпратено уведомлението за
разваляне на договора.
ХІI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(приложимо, в случай че при изпълнение на договора ще участва подизпълнител/и)
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те
Подизпълнител/и посочени в офертата.
12.2. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и
правно организационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
12.2.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
- .………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
12.2.2. представляващи ………………………………………….. % от стойността на обществената
поръчка (посочва се дела от поръчката в процентното изражение).
12.3. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
12.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
12.4.1. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 12.4.
12.5. 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 11 от
ЗОП.
12.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
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12.6.1. Не е нарушение на забраната по т. 12.6. сключването на договори за услуги, които
не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за
подизпълнение.
XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
13.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се
извършват в писмена форма – лично, по пощата (чрез препоръчана поща с обратна
разписка, куриерска служба), факс на адреса на съответната страна, куриерска служба
(или предаден чрез куриер срещу подпис на приемащата страна), с възможност за
доказване на получаване на съобщението.
13.2. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно
копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието
между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения
носител.
13.3. Валидните адреси на страните се посочват в договора. В случай че това не е
посочено в договора, за валидни адрес и факс-номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат тези,
посочени в „обявлението за обществената поръчка“, а тези на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в
неговата оферта.
13.4. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата относно
регистрационните си данни, включително седалище и адрес на управление, да уведомява
своевременно другата страна, за настъпилата промяна.
13.5. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на
работата като телефонен разговор, електронно съобщение. Неформалната комуникация
няма юридическа стойност и не се счита за официална, ако не е в писмената форма,
определена по-горе.
13.6. Договорът влиза в сила след изтичане срока на изпълнение на опцията по договор с
№ 2885 от 01.06.2017 г., сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Енерджи МТ“ ЕАД, гр.
София – 31.08.2017 г.
13.7. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото в Република България законодателство.
13.8. Настоящият договор се сключи в 3 (три) еднообразни екземпляра – 1 (един) за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.9. Неразделна част от настоящия договор са приложенията, посочени в раздел I.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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ОБРАЗЕЦ О3
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) участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с наименование: Доставка на активна електроенергия високо и средно
напрежение, реф. номер 180-019, декларирам следният списък 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:
 …………………….
 …………………….

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):
 …………………..
 …………………..

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):
 …………………
 ………………..

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.

ОБРАЗЕЦ О3
2.2.1. Лицата, които управляват и контролират участника, съгласно законодателството
на държавата в която са установени (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..
(попълва се само от чуждестранни участници)

Информацията се представя в останалите случаи извън хипотезите на чл. 40, ал. 2, т1-8 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.
2.3. Прокуристи:
 ……………….
 ……………….

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.
Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
2.4. 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:
 ……………………
 ……………………

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, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
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, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:

ОБРАЗЕЦ О3
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват
в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието 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, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О4
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на поръчката: Доставка на активна електроенергия високо и средно
напрежение
референтен номер: 180-019
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно
съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за
участие, в т.ч. техническата спецификация.
1. Ще изпълним от предмета на поръчката следното:
 Ще доставяме активна електроенергия високо напрежение (110 kV) за КС „Вълчи
дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение (20 kV)
за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС
„Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.
 Известно ни е, че количествата електроенергия, посочени в техническата
спецификация, в т. ч. предвидената опция, са прогнозни и възложителят не се
ангажира с пълното им консумиране.
 Ще извършваме прогнозиране на потреблението на електроенергия за обектите КС
„Вълчи дол“, КС „Полски Сеновец“, КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС
„Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“ на възложителя.
Прогнозирането ще се извършва на база на изградена система за мониторинг на
измервателна точка.
 Ще изготвяме графици, ще ги подаваме, ще ги коригираме при необходимост, ще
поемем пълна отговорност за балансирането и ще извършваме всички дейности,
свързани с участието на възложителя в свободния пазар на електроенергия.
 Възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено
пълно компенсиране на небалансите.
 Ще доставяме заявеното количество електроенергия за срок от 12 (дванадесет)
месеца, считано от датата на първия регистриран график и след изтичане срока на
изпълнение на опцията по договор с № 2885 от 01.06.2017 г., сключен между
„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Енерджи МТ“ ЕАД, гр. София – 31.08.2018 г.
 След получаване на уведомление от възложителя (което се изпраща от
възложителя в срок до 12 месеца считано от датата на първия регистриран
график), се задължаваме да подпишем допълнително споразумение за възлагане
на предвидената опция, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до 12
(дванадесет) месеца считано от датата на първия регистриран график и ще
извършим доставките и дейностите, включени в обхвата на опцията по т. II.2.11 от
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обявлението за обществената поръчка за срок от 3 месеца, при оферираната в
ценовото предложение цена.
 Общите принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на
балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен от координатора, са
представени в приложение № 1 от настоящото предложение (изготвя се от
участника).
 ......................................

(от участника се описват други, в случай че има такива)
2. Броят на членовете в балансиращата група, в която възложителят ще бъде включен, е
.................... (посочва се броят на членовете в балансиращата група), всеки от които за
период от 12 (дванадесет) месеца с консумация, както следва:
 ...................................

(посочва се консумираната електроенергия за период от 12 (дванадесет) месеца от всеки
от членовете в балансиращата група, в която ще бъде включен възложителят)
3. Срок на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
първия регистриран график и след изтичане срока на изпълнение на опцията по договор с
№ 2885 от 01.06.2017 г., сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Енерджи МТ“ ЕАД, гр.
София – 31.08.2018 г.
4. Срокът за изпълнението на опцията е 3 (три) месеца и започва да тече от датата на
изтичане на 12-месечния срок за изпълнение на поръчката, посочен в т. 3.
5. …………………………………………

Посочва се идентификационен номер и EIC код от регистъра на координаторите на
балансиращи групи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
6. …………………………………………

Представя се информация, че участникът не е включен в списъка на „Националната
електрическа компания“ ЕАД за търговци на електрическа енергия с просрочени
задължения към Обществения доставчик на цена за „задължение към обществото“
Приложения: ....................................
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата
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ОБРАЗЕЦ О5
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор
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)

участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение, реф.
номер 180-019
Декларирам, че приемам клаузите в приложения към документацията за участие проект
на договор.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
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, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието 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, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О6
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

за срока на валидност на офертата
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) участник в открита
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с наименование: Доставка на
активна електроенергия високо и средно напрежение, реф. номер 180-019
Декларирам, че срокът на валидност на офертата е ….............. (не по-малко от 4 месеца)
месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
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, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието 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, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О7
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Доставка на активна електроенергия високо и средно
напрежение
Референтен номер: 180-019
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите се
посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
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, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието 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, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ O8
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Ценово предложение
Наименование на поръчката: Доставка на активна електроенергия високо и средно
напрежение
референтен номер: 180-019

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по цена за 1 МWh
електроенергия (която се отнася за електроенергия високо (110 kV) и средно (20 kV)
напрежение), при следните условия:
 Предложената цена е определена
документацията за участие в процедурата.

при

пълно

съответствие

с

условията

от

 Посочената цена е в ........ (лева или евро) без ДДС.
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в т. ч.
услугите, посочени в т. 3 от техническата спецификация, както и всички разходи по
изпълнение на опцията, посочена в т. II.2.11 от обявлението за обществената поръчка, в
случай, че изпълнението й бъде възложено.
 Посочената цена не включва разходи за мрежови услуги и реактивна енергия, други
добавки върху цената на електрическата енергия, както и дължими данъци и такси върху
сумите по горните цени
 Условие за изпълнение на доставката е DDP (или DAP (само за чуждестранните
участници) по Incoterms-2010, с места на доставка съгласно обявлението.
 В случай на несъответствие между цената за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП.
Предлагаме 1 МWh електроенергия (която се отнася за електроенергия високо (110 kV) и
средно (20 kV) напрежение), която важи и по отношение на опцията, посочена в т. II.2.11 от
обявлението за обществената поръчка, на цена в размер на:
Цифром: __________________
…………. (валута), без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… (валута) без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността и валутата, без ДДС)
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(При публичното оповестяване, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на предлаганата цена за
изпълнение на предмета на поръчката от комисията за провеждане на процедурата се
оповестява предлаганата цена, изписана словом)
*Забележка:
За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта,
съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, посочената
валута на ценовото предложение от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява
от комисията в левова равностойност, съгласно посочената от участника валута по
официалния фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на оферти за участие,
посочена в обявление на обществената поръчка.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Ценовото предложение се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и
посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Ценовото предложение се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ……………………..

Този документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката.

стр.2/2

ОБРАЗЕЦ О12

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. №.........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2,
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Ние, ...................... /Банка/ ............................. със седалище /адрес/ сме известени от
нашият Клиент ................................... (посочва се наредителя по банковата гаранция), че
изпълнител …………… (посочва се наименование на участника и правно организационна

форма. Когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
им форма в случай, че има такава) наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше
Решение № БТГ ..................... /.................. г. (посочва се номера и датата на решението
на Възложителя за определяне на изпълнител на предмета на обществената поръчка,
съответно обособената позиция ако процедурата е по обособени позиции) е определен за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: ....................................................... (описва
се предмета и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има
такива).
Също така, сме информирани, че съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона на обществените
поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената
обществена поръчка, да представи Банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша
полза, за сумата в размер на ............% от общата стойност на поръчката
................................
(цифром),
а
именно
..................................
(словом:
.......................................) лева, за да гарантира предстоящото изпълнение на
задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Във
връзка
с
гореизложеното
и
по
Ваше
нареждане,
ние,
...................................................... /Банка/, представлявана от ............................. се
задължаваме неотменимо и безусловно, независимо от валидността и действието на
горепосочения договор да Ви заплатим при първо Ваше писмено поискване, всяка сума
максимум до ..................... (цифром) .............................................................. (словом) в
срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано
искане за плащане, деклариращо, че изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло
свои задължения по договора.
Всяко плащане по тази гаранция от страна на ........………........... (Банка) в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.
Стойността
на
банковата
гаранция
ще
намалява
след
получаване
в
……………………....................... (Банка) на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
указващо точния размер на редуцираната сума.
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Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за
усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен
текст чрез надлежно шифрирано телексно или SWIFT съобщение от централата на
обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено
до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото правно
обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Настоящата гаранция е валидна до.......................... (дата) и изтича изцяло и автоматично
в случай, че до ........... часа (местно време) на .................. (дата) искането Ви, предявено
при горепосочените условия не е постъпило в .................................. (Банка, адрес). След
тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата
гаранция ни е върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако приемането на работите, предмет на договора, не се осъществи преди датата на
изтичане на тази гаранция.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ....................................... (Банка, адрес).
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
ЗА БАНКА
Подписи: ................................
................................
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