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І. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Описание на предмета на обществената поръчка:
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект,
присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”,
ул. „Военно общежитие” бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”
Поръчката е за избор на търговец на електрическа енергия и координатор на
балансираща група, за доставка на електрическа енергия за горепосочения обект на
Възложителя.
2.Срок за изпълнение на поръчката - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от
датата на потвърждение на първия график за доставка.
2.1.Средно потребление - 65214 кВтч
Очакваният прогнозен разход на потреблението на количеството електрическа
енергия за 24 месеца е 1600 МВтч, прогнозирани на база действително потребление за
периода м.февруари 2016 г. – м.януари 2017 г., както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

МЕСЕЦИ 2016-2017 ГОДИНА
ФЕВРУАРИ-2016
МАРТ-2016
АПРИЛ-2016
МАЙ-2016
ЮНИ-2016
ЮЛИ-2016
АВГУСТ-2016
СЕПТЕМВРИ-2016
ОКТОМВРИ-2016
НОЕМВРИ-2016
ДЕКЕМВРИ-2016
ЯНУАРИ-2017
ОБЩО

ЕЛ. ЕНЕРГИЯ (кВтч)
80560
74297
45951
46660
37785
36116
34633
38339
61668
80607
109782
136172
782570

3.При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят трябва:
3.1.Да осъществява доставката на ел. енергия за обекта, посочен в документацията, при
спазване на действащите в страната стандарти и правила за този вид дейност.
3.2.Да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец и
в съответствие с условията по договора от 00:00 ч. до 24:00 ч. в работни, почивни и
празнични дни в рамките на договорения период.
3.3.Да осигурява такова количество електрическа енергия, което напълно съответства
на нуждите на Възложителя, съгласно регистрираните Дневни графици и на изискванията на
договора за обществена поръчка.
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3.4.Да извършва фактуриране на доставената електрическа енергия съгласно
отчетеното количество по електромерите на Възложителя.
3.5.Да поема за своя сметка разходите за цялото количество небаланси /недостиг и
излишък/ на ел. енергия на Възложителя, съгласно разликата между заявената в Дневните
графици за доставка и реално потребената ел. енергия, отчетена по електромерите на
Възложителя.
3.6.Да поддържа валидна лицензията си за търговия с електрическа енергия, издадена
от КЕВР, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група” за срока
на договора.
3.7.Да уведомява писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на някое от
следните обстоятелства: загуба на лицензия по т. 3.6, влизане в производство по ликвидация
или несъстоятелност.
3.8.Да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на договора за обществена
поръчка.
3.9.Да представя при поискване от Възложителя справки за изпълнението на
задълженията си по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел.
енергия на Възложителя.
3.10.Да осигурява лице за връзка с Възложителя, което да отговаря на исканията и
молбите на Възложителя във връзка с изпълнението и контрола по договора за обществена
поръчка.
3.11.Да не разпространява информация, която му е станала известна при и/или по повод
изпълнението на договора и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана
с Възложителя, както и да изисква спазването на тази забрана и от своите служители,
работници и подизпълнители.
3.12.Приема да отговаря за действията/бездействията на своите служители и/или
подизпълнители като за свои.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ
1.Изисквания към личното състояние на кандидатите и участниците
1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, вписани в Търговския регистър, в регистъра на КЕВР –
Лицензи, като търговци на електрическа енергия и регистрирани като координатори на
стандартни балансиращи групи в регистъра на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, и за които не са
налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 т.1 – 7, във вр. с чл.54, ал.2 и ал.3 и чл.57, ал.3 от ЗОП
и чл.40, ал.1 – 3 от ППЗОП, или по чл.3, т.8, във връзка с чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, и
които отговарят на обявените условия на Възложителя по настоящата поръчка.
1.2. Кандидат или 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, съгласно чл.56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване.
1.3. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са
налице основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата и
не е представил доказателства че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
съгласно чл.56 от ЗОП. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от
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физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията
по чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят го отстранява от процедурата, като прилага
основанията за отстраняване в сроковете, съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП.
1.4. Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице,
съдружниците в обединението трябва да имат заверено/и с надпис „Вярно с оригинала”
копие/я от документ/и за учредяване на обединението, от който да е видно:
- правното основание за създаване на обединението;
- правата и задълженията на участниците в обединението, във връзка с конкретната
обществена поръчка;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението във връзка с
конкретната обществена поръчка;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с конкретната
обществена поръчка.
1.4.1. Документът/ите по т. 1.4. трябва да съдържа/т клаузи, които гарантират, че:
а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата и
всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното
изпълнение на поръчката;
б) срокът на обединението (консорциум) е не по-кратък от срока на окончателното
изпълнение на обществената поръчка;
в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на
обществената поръчка;
г) всеки член на обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва
в обществената поръчка само в това обединение.
1.4.2. В документът/ите по т. 1.4.1 участниците в обединението трябва да определят и
посочат лице/а, /партньор/ което ще представлява обединението (консорциум) пред
възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената
поръчка.
2.Критерии за подбор
2.1 Годност
Кандидатите и участниците в процедурата задължително следва да отговарят на
критерия за подбор, съгласно чл.60, ал.1, от ЗОП:
Да бъдат вписани в регистъра на КЕВР – Лицензи, като търговци на електрическа
енергия и регистрирани като координатори на стандартнти балансиращи групи в регистъра
на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД или в съответен професионален регистър, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата
членка, в която са установени. Участниците в процедурата трябва да притежават издадена от
КЕВР лицензия за търговия с електрическа енергия, в съответствие със Закона за
енергетиката и другите относими нормативни актове, включваща и дейността „координатор
на стандартна балансираща група”. Тази лицензия, ведно с дейността „координатор на
стандартна балансираща група”, следва да се поддържа валидна за целия срок на
договора!
2.2. Технически и професионални способности
Кандидатите и участниците в процедурата задължително следва да отговарят на
критериите за подбор, съгласно чл.63, ал.1, т.1, буква б, и т.10 от ЗОП:
2.2.1. Да имат изпълнени дейности, с предмет и обем идентични или сходни с
предмета на поръчката, като търговци на електрическа енергия, изпълнени през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата.
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/Под сходен предмет на доставката се разбира доставката на ел. енергия от
търговец на електрическа енергия, в качеството му и на координатор на балансираща
група./
2.2.2. Да прилагат Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO
9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат,
издаден 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. Сертификатът следва да бъде с
обхват на сертификация, включващ дейността търговия с електрическа енергия от предмета
на поръчката, и да се поддържа валиден за целия срок на договора.
3. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор.
3.1. Участниците декларират липсата на основания за отстраняване от процедурата и
съответствието с критериите за подбор поставени от Възложителя, като представят ЕЕДОП,
в който се посочва коректно съответната информация, изискана от Възложителя, и
задължително се посочват националните бази данни /публичните регистри/, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация.
Всеки участник следва да попълни изчерпателно част IV от ЕЕДОП „Критерии за
подбор”, като попълването само на раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” не
е приложимо.
За деклариране на личното състояние в съответствие с критериите за подбор,
поставени от Възложителя, участниците посочват изчерпателно в ЕЕДОП изисканата от
Възложителя информация, както следва:
По т.2.1. Регистрацията в КЕВР - Лицензи и/ като търговци на електрическа енерия и
координатори на стандартни балансиращи групи, а за чуждестранни лица – в аналогични
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
По т.2.2.1 Дейностите, с предмет и обем идентични или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочени стойностите, датите и получателите. Участникът попълва
информацията в списък, съгласно образеца в ЕЕДОП.
/Под сходен предмет на доставката се разбира доставката на ел. енергия от
търговец на електрическа енергия, в качеството му и на координатор на балансираща
група./
По т. 2.2.2. Внедрената система за управление на качеството и сертификатите, в
съответствие с изискването на Възложителя по т.2.2.2.
3.2. 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 ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП
за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП,
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от
лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. Основанията
по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП.
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3.3. В случай, че участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване съответствието с критериите за подбор или че, ще използва подизпълнители, за
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията, изискана по т.3.1
от настоящия раздел.
***При поискване от Възложителя, участниците са длъжни по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП с оглед законосъобразното провеждане на процедурата.
Стандартен образец на ЕЕДОП може да изтеглите от интернет страницата на АОП на
електронен адрес:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL
*** За улеснение на участниците ЕЕДОП е публикуван на профила на купувача на ДП ТСВ
на адрес: http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/ menu/bg/buyerprofile/, откъдето също може да
бъде изтеглен.
ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ И ОФЕРТАТА ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Общи указания
1.1. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да
подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и обявените от Възложителя условия по настоящата документация. Представянето на
оферта задължава участника да приеме напълно всички условия и изисквания на
Възложителя, посочени в обявлението и документацията.
1.2. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
1.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
1.6. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на
обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на
участника в процедурата.
1.7. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
1.8. Не се допуска представянето на варианти в офертата.
1.9. Срок на валидност на офертата: не по – малко от 90 дни.
2. Представяне на документите, свързани с участието в процедурата
2.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана
непрозрачна опаковка с надпис: Оферта за участие в публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени
цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно
напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.
1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”.
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Върху запечатаната непрозрачна опаковка с документите/офертата задължително се
посочват наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
2.2. Офертата се подава от участника или упълномощен от него представител – лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
адрес: ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци, ул.
„Кирил Благоев” № 14, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00
до 16,00 часа до 19.04.2017 г. включително.
2.3. При получаване на офертата от Възложителя, върху опаковката се отбелязват
поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ
регистър, за което на приносителя се издава документ.
2.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или
са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се
отбелязват в регистъра.
2.5. Ако към момента на изтичане на срока за получаване на оферти по т. 2.2. пред
мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, същите се включват в
списък, подписан от представител на Възложителя и от присъстващите лица, като офертите
им се завеждат в регистъра на Възложителя. Възложителят не допуска приемане на оферти за
участие от лица, които не са включени в списъка.
2.6. За получените оферти се съставя протокол, който се предава на председателя на
назначената от Възложителя комисия в съответствие с чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Протоколът се
подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
3. Съдържание на опаковката с документите и офертата, свързани с участието в
процедурата
Запечатаната непрозрачна опаковка задължително съдържа следните документи:
3.1. Опис на представените документи;
3.2. Документи за деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за
подбор, съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП и чл.39, ал.2 от ППЗОП - Единен европейски документ
за обществени поръчки /ЕЕДОП/, по образец в съответствие с изискванията на ЗОП и
Възложителя, съдържащ следната информация:
- информацията във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП;
- информацията във връзка с мерките за надеждност по чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, когато е
приложимо и в случай че не е налице обстоятелството по чл. 56, ал. 5 от ЗОП;
- информацията във връзка с обстоятелствата съгласно чл.63, ал.1, т.1, буква „б”, т.2 и т.10
от ЗОП и във връзка с чл. 64, ал. 1, т.2 и ал.3 от ЗОП.
информация във връзка с използването на капацитета на трети лица и/или
подизпълнители /чл. 65 и чл. 66 от ЗОП/.
3.3. Документи за доказване предприетите мерки за надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от
ЗОП, когато е приложимо.
3.3.1. Участник за когото са налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и преди
подаването на офертата за участие, той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.
56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участниците задължително прилагат
доказателства, като представят съответните документи, съгласно чл.56, т. 1-3 от ЗОП и чл.
45, ал. 2 от ППЗОП, когато е приложимо и в случай че не е налице обстоятелството по чл. 56,
ал. 5 от ЗОП – заверено/и копие/я с подпис на участника или упълномощено лице и надпис
„Вярно с оригинала”.
3.3.2. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
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3.4. За участниците - обединения, които не са юридически лица, когато е приложимо копие от документ /договор/, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- информацията по т. 1.4.1. и 1.4.2. от раздел ІІ от настоящата документация.
3.5. Декларация по чл.3, т.8, чл.4 и чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС –
Приложение № 5.
3.6. За доказване годността си, участниците, посочват в ЕЕДОП регистрацията си в
Регистъра на КЕВР – Лицензи – търговци на електрическа енергия и координатори на
стандартни балансиращи групи, а чуждестранните лица – в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени. Участниците прилагат и
издадена от КЕВР лицензия за търговия с електрическа енергия, в съответствие със Закона за
енергетиката и другите относими нормативни актове, включваща и дейността „координатор
на стандартна балансираща група”, или посочват публичния регистър в който същата е
публикувана. Тази лицензия, ведно с дейността „координатор на стандартна
балансираща група”, следва да се поддържа валидна за целия срок на договора!
3.7. За доказване на техническите и професионалните способности, участниците
представят документи и доказателства, съгласно чл.64, ал.1, т.2, и ал.3 от ЗОП:
3.7.1. Доказателства/удостоверения от получателите за извършените доставки с предмет
идентичен или сходен с предмета на поръчката, съответстващи с посочените в списъка в
ЕЕДОП, с информация за стойностите, началната и крайната дата за изпълнението им, или
посочват в ЕЕДОП публичните регистри, където изисканата информация може да бъде
намерена.
3.7.2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт
EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификата, включващ дейности от
предмета на поръчката - търговия с електрическа енергия, в съответствие с изискването по т.
2.2.2 от раздел ІІ на настоящата документация – заверено от участника копие, или посочват в
ЕЕДОП публичните регистри, където изисканата информация може да бъде намерена.
3.8. Техническо предложение, съдържащо следните документи:
3.8.1 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законния представител на участника.
3.8.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата
спецификация и изискванията на Възложителя, по образец – Приложение № 1
3.8.3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „г” от ППЗОП, за срок на валидност на
офертата – Приложение № 3
3.8.4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „в” от ППЗОП, за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор, по образец – Приложение № 4
3.9. Ценово предложение, по образец - Приложение №2, поставено в отделен запечатан
плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”, съдържащо ценовото предложение на
участника.
3.9.1. Цената се представя за 1 (един) кВтч в лева без ДДС, с точност до петия знак след
десетичната запетая, и с включени всички разходи по изпълнението на поръчката, в т. ч. за
изготвяне на дневните почасови графици /прогнози/ и покриването на техните небаланси,
разходи за заплати, данъци, такси, застраховки, печалба и други. Предложената цена не
включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната добавка
Задължение към обществото, които не са предмет на настоящия договор, акциз, както и
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каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в
законодателството, и/ или с решение на съответния компетентен орган.
3.9.2. Цената не трябва да превишава обявената прогнозна стойност на поръчката,
посочена в Решение №6/27.03.2017 г. на Възложителя и Обявлението за обществената
поръчка.
3.9.3. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената (или части от нея).
3.9.4. Участници, които не изпълнят условието на предходните т.3.9. – 3.9.3, както и
такива в чийто оферти се установи несъответствие между цифровата и изписаната с думи
предложена цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
3.10. В съответствие с чл.47, ал.3 от ППЗОП, в запечатаната непрозрачна опаковка се
поставят документите по предходните т.3.2. - т.3.8., опис на представените документи,
съгласно т.3.1, и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3.11. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Офертата и всички
изискуеми документи от Възложителя се представят на български език, а тези, които са
издадени на чужд език се представят и в превод.
3.12. При участие на обединения, които на се юридически лица документите по т. 3.2.,
т.3.3. и т.3.5.се подават от всяко лице включено в обединението.
3.13. В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица документите по
т. 3.2. и т.3.3. се представят и за тях. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага
с ресурсите на посочените от него трети лица, като представя документи, за поетите от тях
задължения.
В случай, че посочените от участник трeти лица не отговарят на критериите за подбор,
поставени от възложителя се прилага чл.65, ал.5 от ЗОП.
3.14. В случай, че участникът е декларирал в офертата си, че ще използва
подизпълнител/и, и дела на тяхното участие, документите по т. 3.2. и т.3.3. се представят и за
всеки от тях. Участникът представя документи, за поетите от подизпълнителите задължения.
В случай, че посочените от участник подизпълнители не отговарят на съответните критерии
за подбор, поставени от възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, която ще
изпълняват, се прилага чл.66, ал.3 от ЗОП.
3.15. В случай, че документите в офертата не са подписани от лицето законен
представител на участника, се представя пълномощно (в оригинал или заверено копие) на
български език от представляващия участника за изрично упълномощаване на лицето,
подписало офертата и придружаващите я документи. За чуждестранните лица пълномощното
трябва да бъде преведено на български език.
3.16. Всички документи в офертите на участниците трябва да са с дата на издаване,
предшестваща подаването им и да са в срок на тяхната валидност, ако такава е изрично
записана в тях. Документите следва да са в оригинал или заверени от участника копия
(когато са ксерокопия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи
участника и мокър печат).
3.17. Участници, които не окомплектоват своите оферти в съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя по предходната т.3.1 – 3.16., или са
представили документи, неотговарящи изцяло на изискванията на Възложителя след
изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП и т. 2.9 от раздел V. на настоящата документация,
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
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ІV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И
ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА

Обществената поръчка е възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта,
определена по критерий оптимално съотношение качество/цена.
Офертите ще бъдат оценени по следните показатели:
1.Най - ниска предложена цена К1 – с максимална тежест в крайната комплексна
оценка - 95 точки.
Офертата на участник предложил най - ниска цена получава максималния брой от 95
точки. Офертите на останалите участници се оценяват по формулата:
К1 = (Цmin/Цi)х95,
където Цmin е най – ниската предложена от участник цена, а Цi е предложената от
съответния участник цена.
2.Брой на членовете включени в стандартната балансираща група на участника,
/валиден към датата на подаване на офертата/ К2 - с максимална тежест в крайната
комплексна оценка - 5 точки.
Офертата на участник, предложил най - голям брой членове, включени в стандартната
балансираща група, получава максималния брой от 5 точки. Офертите на останалите
участници се оценяват по формулата:
К2 = (Тi/Тmax)х5,
където T i –броят на членовете включени в стандартната балансираща група на
съответния участник в процедурата, а T max – максималният брой членове включени в
стандартната балансираща група на участник в процедурата.
3. Комплексната оценка КО се формира като сума от точките, получени от оценките по
показателите: Най - ниска предложена цена К1 и Брой на членовете включени в
стандартната балансираща група на участника /валиден към датата на подаване на офертата
К2 по формулата:
КО = К1 +К2
Максималната комплексна оценка е 100 точки.
4.Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия в низходящ ред. Офертата с получена найвисока комплексна оценка се класира на първо място.
5. В съответствие с чл.58, ал.2, от ППЗОП, при получени равни комплексни оценки в
две или повече оферти, комисията класира с предимство офертата, в която се съдържа поизгодно предложение - по – ниска предложена цена.
5.1. В съответствие с чл.58,ал.3 от ППЗОП, комисията ще проведе публично жребий за
определяне на изпълнител на поръчката, между класираните на първо място оферти, ако
участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с условието по предходната точка
5.
V. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Отваряне на офертите
1.1. Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване, от комисия,
назначена от Възложителя в 11:00 часа на 20.04.2017 г. в ДП „Транспортно строителство и
възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци, ул. “Кирил Благоев” № 14, заседателна зала
№ 407.
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1.2. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите кандидатите или
участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново
определения час.
1.3. Отварянето на офертите се извършва на публично заседание и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите
участниците удостоверяват присъствието си чрез попълване на списък.
Упълномощените представители на участниците представят на комисията
пълномощно задължително в оригинал или заверено копие.
2.Действия на комисията при разглеждане на офертите на участниците
2.1. Офертите на участниците се разглеждат от комисия, назначена от Възложителя по
реда на чл.103, ал.1 от ЗОП, и във връзка с чл.51 и чл.52 от ППЗОП.
2.2. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола
по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
2.3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан
плик с надпис "Предлагани ценови параметри”.
2.4. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение
и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
2.5. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри".
2.6. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на
действията по т. 2.3 – т.2.5.
2.7. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
2.8. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.2.7. и
изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
2.9. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т.2.7. участниците, по
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
2.10. Възможността по т.2.9. се прилага и за подизпълнителите и третите лица,
посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не
отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение.
2.11. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.
2.12. След изтичането на срока по т.2.9. комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително
представените
документи,
относно
съответствието
на
кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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2.13. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска
разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените
данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
2.14. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
2.15. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
2.16. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата,
часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от
ППЗОП. Комисията отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, и
оповестява ценовите предложения на участниците. Ценовото предложение на участник,
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
2.17. В съответствие с чл.72, ал.1 и ал.2 от ЗОП, когато предложението на участник е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка
за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на
искането.
2.18. Комисията оценява получената обосновка по отношение на нейната пълнота и
обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава
участникът. При необходимост комисията може да изиска от участника уточняваща
информация по представената обосновка.
2.19. Комисията оценява офертите и класира участниците по степента на съответствие
на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
2.19.1. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с т.2.19.
2.20. Комисията изготвя протокол за извършване подбора на участниците,
разглеждането, оценката и класирането на офертите, съгласно чл. 181, ал.4 от ЗОП.
2.21. В съответствие с чл.181, ал.5 от ЗОП, протоколът на комисията се предава на
възложителя за утвърждаване, по реда на чл.106 от ЗОП.
VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола по т.2.21 от раздел V.
Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на
процедурата. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в
профила на купувача на Възложителя
2. Възложителят сключва с определения по реда на чл.109 от ЗОП изпълнител писмен
договор за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.
3. Преди сключване на договор, участникът, определен за изпълнител представя
документите, съгласно чл.58, ал.1, т.1 – т.4 и ал.2 от ЗОП. Когато определеният за
изпълнител участник е чуждестранно лице, за него се прилагат изискванията на чл.58, ал.3 –
ал.6 от ЗОП.
4. В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че при изпълнението на
предмета на поръчката ще ползва подизпълнител/и, то Изпълнителят сключва договор с
подизпълнителя, посочен в офертата.
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5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или за замяна на
посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора за
подизпълнение или на допълнително споразумение на Възложителя, заедно с доказателства,
че са изпълнени условията на чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
6. Подизпълнителят/ите трябва да спазва/т всички задължения и да отговаря/т на
критериите за подбор, предвидени за Изпълнителя по договора, както и за него/тях да не са
налице основанията за отстраняване в процедурата. Замяна или включване на подизпълнител
по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение и при
условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП:
7. Сключеният договор подлежи на изменение в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 2 - 6 от
ЗОП.
8.Условия и начин на плащане по договора: Съгласно проекта на договор.
8.1. В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че при изпълнението на
предмета на поръчката ще ползва подизпълнител/, за доставките от обема на поръчката,
предоставяни от подизпълнителя Възложителят заплаща възнаграждение на подизпълнителя,
въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който
е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към
искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими.
8.2.Възложителят има право да откаже плащане по т.8.1., когато искането за плащане
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа;
8.3. Независимо от задължението по т.8.1 отговорността за изпълнение на договора за
обществена поръчка е на Изпълнителя.
VІІ. ГАРАНЦИИ
1. Участникът, определен за изпълнител на договор за обществена поръчка, представя
гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията за
изпълнение се представя в една от следните форми:
- неотменяема и безусловна банкова гаранция в оригинал със срок на валидност срока на
изпълнение на договора, внесена по сметката на ДП ТСВ IBAN: BG53CECB97901022325200,
BIC: СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон „Запад”;
- парична сума, внесена в касата на предприятието. Платежното нареждане за внесената
парична сума трябва да бъде в оригинал или заверено от участника копие с надпис „Вярно с
оригинала”;
- застраховка в оригинал, издадена в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя валидна за целия срок на действие на
договора. Застраховката може да се издаде по образец на застрахователното дружество, като
в същата следва да се съдържат наименованието на поръчката, данни за възложителя и
изпълнителя /титуляра/ и издаващото дружество, стойността на договора и на гаранцията;
2. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
3. Възложителят не сключва договор за изпълнение на обществената поръчка, когато
участникът класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката, при
подписването на договора не изпълни условията по предходната т.1 от настоящия раздел.
VІІІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА
1. До 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да
поискат писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка.
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Възложителят предоставя разясненията, като ги публикува на профила на купувача на
интернет адрес http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/ в 3-дневен срок от
получаване на искането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги
поискали.
2. Възложителят не предоставя разяснение, ако искането от лице е постъпило след
срока по т.1.
ІХ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Избраните средства за комуникация са общодостъпни и са посочени в обявлението
за обществената поръчка.
2. Обменът на информацията се извършва по пощенска или друга подходяща
куриерска услуга, по факса на Възложителя: 02 8381025, както и по електронен път или чрез
комбинация от тези средства. Документите и информацията, отнасящи се до настоящата
обществена поръчка се публикуват в самостоятелен раздел в профила на купувача ДП ТСВ
на интернет адрес: http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/, представляващ
електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.
3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите за участие.
4. При промяна в посочения адрес или факс за кореспонденция, лицата участници в
процедурата са длъжни в срок от 24 часа да уведомят Възложителя.
5. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за
промяната на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност
за неточно изпращане на уведомление или информация.
За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
/ППЗОП/, приет с ПМС №.73/05.04.2016 г.
Х. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ………2017 г., въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на ЗОП и на основание Решение № ........../ .......... 2017 г. на Главния
директор на ДП ТСВ за определяне на изпълнител и чл.112, ал.1 от ЗОП, между:
ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Илиянци, ул. „Кирил Благоев” №14А, вписано в Агенцията по
вписванията – Търговски регистър при Министерство на правосъдието с ЕИК 130847116,
представлявано от инж. Валери Борисов Василев – Главен директор, в качеството му на
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
..............................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
............................................., вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър при
Министерство на правосъдието с ЕИК, ................................, представлявано от
........................................... - ......................................., в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за следното:
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в качеството си на
търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група да извършва при
условията на настоящия договор продажба /доставка/ на електрическа енергия за следния
обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно
общежитие” бл. 1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ.
Чл. 2. Този договор определя правата и задълженията на страните по отношение на:
1. покупко-продажбата /доставката/ на електрическа енергия по свободно договорени
цени по реда и условията на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от
КЕВР;
2. заплащане на дължимите суми по този договор в уговорените срокове;
3. спазване на условията за участие и работата на пазара на балансираща енергия,
указани в Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от КЕВР и
договореното с този договор.
П. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата
на потвърждение на първия график за доставка.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осъществява доставката на ел. енергия за обекта, визиран в чл. 1, при спазване на
действащите в страната стандарти и правила за този вид дейности;
2. да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец и в
съответствие с условията по договора от 00:00 ч. до 24:00 ч. в работни, почивни и празнични
дни в рамките на договорения период;
3. да осигурява такова количество електрическа енергия, което напълно съответства на
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно регистрираните Дневни графици и на изискванията
на настоящия договор;
4. да извършва фактуриране на доставената електрическа енергия съгласно отчетеното
количество по електромерите на ВЪЗЛОЖИТЕЛ;
5. да поема за своя сметка разходите за цялото количество небаланси /недостиг и
излишък/ на ел. енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно разликата между заявената в Дневните
графици за доставка и реално потребената ел. енергия, отчетена по електромерите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. да поддържа валидна лицензията си за търговия с електрическа енергия, издадена от
ДКЕВР, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група” за срока на
договора;
7. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на някое от
следните обстоятелства: загуба на лицензия по т. 6, влизане в производство по ликвидация
или несъстоятелност;
8. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на този договор;
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9. да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки за изпълнението на
задълженията си по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел.
енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето,
представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. да осигури лице за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което да отговаря на исканията и
молбите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението и контрола по настоящия договор;
11. да не разпространява информация, която му е станала известна при и/или по повод
изпълнението на договора и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изисква спазването на тази забрана и от своите служители,
работници и подизпълнители;
(2) Изпълнителя отговаря за действията/бездействията на своите служители и/или
подизпълнители като за свои.
(3) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на
мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с действащите
технически и правни норми.
(4) Да сключи договор с посочените, съгласно приетата му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оферта подизпълнители /ако има такива/, за изпълнението на …..% от видовете и
дейности, включени в предмета на подизпълнението им.
(5) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да предостави копие на
договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства,
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(6) Подизпълнителите /ако има такива/ нямат право да превъзлагат една или повече
от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(7)
Отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи стойността на консумираната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ел. енергия, при
условията и в сроковете, посочени в настоящия договор, на база измереното количество ел.
енергия по измервателните уреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Да замени посочения в офертата подизпълнител /ако има такъв/ при условията на
чл.66, ал.3 и ал.11 от ЗОП.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. при възникване на обстоятелства или причини, свързани със значителна промяна в
очакваната консумация на ел. енергия в резултат на промени в учебната програма, сезонни
промени, дълготрайни спирания, аварии, ремонти или други събития, да информира
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във възможно най-кратък срок от момента на узнаване за настъпването на
тези обстоятелства или причини. Под значителна промяна на очакваната консумацията ще се
счита 20 % или повече изменение на потреблението за съответния период въз основа на
измерените данни за изминал съпоставим период;
2. да заплаща договорната цена за реално предоставената електрическа енергия до
обекта по чл. 1 от договора, съгласно отчетеното количество по електромерите си;
3. да поема отговорността за смущенията по време на електрозахранването, за които
безспорно е установено, че са причинени от собствените му съоръжения и/или съоръженията
на трети лица, които са свързани към вътрешната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след точката на
доставяне;
4. да определи свой служител, който да подписва документи във връзка с изпълнението
на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение.
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5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замени посочения в офертата подизпълнител /ако има
такъв/ при условията на чл.66, ал.3 и ал.11 от ЗОП.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да осъществява по всяко време текущ и последващ контрол върху изпълнението на
договорните условия;
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора качествено, точно и
в срок, без отклонения от уговорените условия.
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки за изпълнението на задълженията му по
договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия. Тези
документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ГРАФИЦИ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя графици /прогнози/ за доставка на ел. енергия за
доставка на ел. енергия на Възложителя.
Чл. 9. (1) Обменът на информация, съгласуването, изпращането и приемането на
графици /прогнози/ за доставка между ПРОДАВАЧА и „Елекроенергиен системен оператор”
ЕАД се извършва съгласно сроковете, условията и изискванията на Правилата за търговия с
електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от КЕВР.
(2) При промяна на начина на известяване и приемане на графиците за доставка от
„Елекроенергиен системен оператор” ЕАД, страните се задължават да спазят промените
своевременно.
V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на
……………………. (словом) лева без ДДС за 1 /един/ кВтч, определена в съответствие с
ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Цената по ал. 1 включва и разходите за балансиране и за подготвяне на графици
/прогнози/ за доставка на ел. енергия и остава непроменена до приключване на договора,
освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Същата се заплаща чрез директен банков
превод с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ..................
IBAN: ……………
BIC: ……………
Като основание за плащане се посочва номера, датата и стойността на фактурата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(3) Договорната цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси, печалба
и други и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително
допълнителната добавка Задължение към обществото, които не са предмет на настоящия
договор, акциз, както и каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени
с промяна в законодателството, и/ или с решение на съответния компетентен орган.
(4) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че при изпълнението на
предмета на поръчката ще ползва подизпълнител/, за доставките от обема на поръчката,
предоставяни от подизпълнителя, Възложителят заплаща възнаграждение на
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подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез
Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от
получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(5) Възложителят има право да откаже плащане по предходната ал.4., когато искането
за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа;
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща потребеното количество електрическа енергия
срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за доставената електроенергия за 1 /един/
месец, в срок 30 /тридесет/ календарни дни, считано от получаване на фактурата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора,
включително гарантиране качеството на доставяните видове и количества продукти, предмет
на настоящия договор, в размер на …….. /словом/ лева без ДДС, представляваща 5 % от
прогнозната стойност на договора.
(2)
Гаранцията
се
представя
във
формата
на
……………………………………………………:
(3) Гаранцията за изпълнение по предходната ал.1 се освобождава в в 30 (тридесет)
дневен срок след изтичане на срока на договора, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е
направил възражениеза качественото и срочно изпълнение на договорните задължения.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията си
по договора, или в случай на разваляне на договора по негова вина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да усвои сумата по гаранцията, без това да го лишава от правото да търси
обезщетение.
VІI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при недоставяне
на заявеното количество електрическа енергия във всеки случай на доказана вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при:
- ненавременно изпращане и нерегистриране на Дневни графици по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- неприемане на Дневен график за доставка от „Елекроенергиен системен оператор”
ЕАД /негово звено/, причинено виновно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Размерът на неустойката по ал. 1 е цената на заявеното, но недоставено количество
електрическа енергия, за всеки ден от неизпълнението.
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на
отхвърляне и нерегистриране на Дневен график за доставка по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
случаите, предвидени в Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от
КЕВР;
(2) Размерът на неустойката по ал. 1 е равен на разликата между платената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за получената електрическа енергия и договорената с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена по недоставеното количество електроенергия от Дневния график.
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Чл. 15. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорените
неустойки.
Чл. 16. Всички неустойки или обезщетения, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да
се удържат от гаранцията за изпълнение на договора в размер на .................................
/..................................../ лева, внесена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди подписване на настоящия
договор или от стойността на бъдещи дължими плащания за доставки на електроенергия.
Чл. 17. Когато неустойката или обезщетението за претърпени вреди от неизпълнение
на договорните задължения надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора,
или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се удовлетвори чрез прихващане по реда на чл. 16,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ събира разликата по общия исков ред.
VIII. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.18. (1) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на изключителни обстоятелства по § 2. т.
17 от ДР на ЗОП.
(2) Изключителни обстоятелства по смисъла на § 2. т. 17 от ДР на ЗОП и този договор
са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за страните събития, като природно
бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено
застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или
здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за
отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното
изпълнение на нормативно установени дейности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Не е налице изключително обстоятелство, ако съответното събитие е в следствие
на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то
може да бъде преодоляно.
(4) Ако страната е била в забава не може да се позовава в изключителни
обстоятелства.
Чл.19. При наличието на изключителни обстоятелства сроковете за изпълнение се
увеличават със срока на спирането.
Чл.20. За възникването и преустановяването на изключителни обстоятелства
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в какво
се състои изключителното обстоятелство и какви са възможните последици от него. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл.21. Ако изключителното обстоятелство, съответно спорът между страните по
повод изключителното обстоятелство, продължи повече от 10 дни и няма признаци за
скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора,
като писмено уведоми другата страна.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
1 С изтичане на срока му;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При условия, че е необходимо съществено изменение на поръчката, което не
позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 чл. 116, ал.1 – ал.4 от ЗОП;
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4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде отнета/неподновена необходимата лицензия за търговия с
електрическа енергия, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща
група”.
5. При обективна невиновна невъзможност за изпълнение (изключително
обстоятелство/непреодолима сила), съгласно чл.21 от договора;
6. Едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна до
неизправната – в случай на неизпълнение от последната на което и да е от задълженията й по
този договор;
7. При условията на чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. В този случай Възложителят не
дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.
8. С едномесечно предизвестие за всяка от страните при узнаване на обстоятелство,
свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно при сключването на
договора и при отказ на другата страна да съобрази с новото обстоятелство.
Чл.23. При прекратяване на този договор по предходния чл.22, т.5 - т.8, страните
съставят протокол, с който уреждат отношенията помежду си. Договорът се счита за
прекратен от момента на получаване на уведомлението.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението
на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от
компетентния съд.
Чл. 25. За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 26. Всяко съобщение, изпратено на посочените в този договор адреси, се приема
за връчено и поражда съответните правни последици посочени в него. Всяка от страните се
задължава при промяна на обстоятелствата относно регистрационните си данни,
включително адреса си за кореспонденция, да уведомява по подходящ начин своевременно
другата страна, за настъпилата промяна.
Чл. 27. (1) Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор
страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс, или по електронната поща като
за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или
датата на получаването им по факс или датата на електронното писмо. Съобщения или
уведомления получени след 16:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за
получени в следващия работен ден.
(2) Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга
във връзка с този договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или
чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както следва:
До ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
“……………………………….”
Адрес: гр. ………………, ………………, ул. „…………………..” № …….
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Тел./факс:………………………
Лице за контакти :……………………………..
До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ДП „Транспортно строителство и възстановяване”
Адрес: гр. София, ж.к. Илиянци, ул. “Кирил Благоев” № 14,
Тел.: ……….., Факс: 02/838 1025.
Лице за контакти: ………………………..
Чл.28. Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в двудневен срок
от другата страна относно промени в адреса за кореспонденция. Пропускът да се уведоми
или неправилното уведомление за промяна на адреса, освобождава другата страна от
отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този договор.
Чл.29. Настоящият договор не може да бъде изменян, с изключение на случаите по
чл. 116, ал. 1, т. 2 - 6 от ЗОП, от Закона за обществените поръчки.
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЪЛКУВАНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ
Чл. 30. Следните думи и изрази, използвани в договора ще имат посоченото
значение:
1. Дневен график означава графикът на доставка на електроенергия, обхващащ 24
последователни часа, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящият договор ще доставя
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от КЕВР са
правилата за търговия с електрическа енергия, приети от Комисията за енергийно и водно
регулиране съгласно чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката;
Чл. 31. Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – „Ценово предложение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Лицензия за търговия с електрическа енергия, включваща и
дейността „координатор на стандартна балансираща група”;
Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение на договора.
Настоящият Договор е съставен в два еднакви екземпляра – по един за всяка от
страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
..........................................................
(подпис, печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
........................................................
(подпис, печат)
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ХІ.ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Приложение №1 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя – образец;
Приложение №2 – Ценово предложение – образец;
Приложение №3 – Декларация по чл.39, ал.3, т. 1, буква „г” от ППЗОП за срок на валидност
на офертата, образец;
Приложение №4 - Декларация по чл.39,ал.3, т.1, буква „в” от ППЗОП за съгласие с клаузите
на проекта на договор, образец;
Приложение №5- Декларация чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,
образец.
Приложение №6 - Примерен образец на банкова гаранция
Допълнителна информация: ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София,
ж.к. Илиянци, ул. „Кирил Благоев” №14, Ирина Косева, тел: (02) 8926334, Катина Чернаева
тел.: (02) 8926225.
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Приложение №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –
ОБРАЗЕЦ
С представянето на настоящата оферта поемам/е ангажимент заявяваме да изпълним
предмета на обществената поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект,
присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв.
„Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП
ТСВ в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
1. При изпълнение на обществената поръчка се задължавам/е:
1.1. да осъществявам/е доставката на ел. енергия за обекта, посочен в
документацията, при спазване на действащите в страната стандарти и правила за този вид
дейности;
1.2. да изпълнявам/е задълженията си по настоящия договор с грижата на добър
търговец и в съответствие с условията по договора от 00:00 ч. до 24:00 ч. в работни, почивни
и празнични дни в рамките на договорения период;
1.3. да осигурявам/е такова количество електрическа енергия, което напълно
съответства на нуждите на възложителя, съгласно регистрираните Дневни графици и на
изискванията на договора за обществена поръчка;
1.4. да извършвам/е фактуриране на доставената електрическа енергия съгласно
отчетеното количество по електромерите на възложителя.
1.5. да поема/ем за своя сметка разходите за цялото количество небаланси /недостиг и
излишък/ на ел. енергия на възложителя, съгласно разликата между заявената в Дневните
графици за доставка и реално потребената ел. енергия, отчетена по електромерите на
възложителя;
1.6. да поддържам/е валидна лицензията си за търговия с електрическа енергия,
издадена от КЕВР, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група”
за срока на договора;
1.7. да уведомя/им писмено възложителя в тридневен срок от настъпване на някое от
следните обстоятелства: загуба на лицензия по т. 1.6, влизане в производство по ликвидация
или несъстоятелност;
1.8. да уведомя/им незабавно възложителя за всички обстоятелства, които
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на договора за обществена
поръчка;
1.9. да представям/е при поискване от възложителя справки за изпълнението на
задълженията си по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел.
енергия на възложителя;
1.10. да осигуря/им лице за връзка с възложителя, което да отговаря на исканията и
молбите на възложителя във връзка с изпълнението и контрола по договора за обществена
поръчка;
1.11. да не разпространявам/е информация, която ми/ни е станала известна при
и/или по повод изпълнението на договора и всяка друга информация, независимо от формата
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й, но свързана с възложителя, както и да изисквам/е спазването на тази забрана и от своите
служители, работници и подизпълнители;
2.Приемам/е да отговарям/е за действията/бездействията на своите служители и/или
подизпълнители като за свои.
3. Общият брой членове, включени в стандартната ни балансираща група, валиден
към датата на подаване на оферта ни е …….. броя.
Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, и бъдем определени за изпълнител на
поръчката, ще започнем изпълнението и веднага след подписване на договор от двете страни.
В случай, че бъдем избрани за изпълнител на договор, съгласни сме да представим
гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата договорна прогнозна стойност без ДДС.
Гаранцията ще бъде внесена под формата на ……………………………………………...
(парична или банкова гаранция, застраховка)
Съгласни сме гаранцията да бъде освободена в 30 - дневен срок след приключването
изпълнението на договора при условие, че сме изпълнили качествено и безусловно
задълженията си по същия и без отправени възражения от Ваша страна.
Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от датата на потвърждение на
първия график за доставка.
Като неразделна част от нашето предложение прилагаме следните документи:
1. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, по образец – Приложение
№ 4;
2. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 3
3. Документ за упълномощаване /Когато е приложимо/

Дата: ..................... 2017 г.

.............................Подпис:

гр .............................................

(име, фамилия и длъжност)
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Приложение №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ
ДО
ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”
Ж.К. ИЛИЯНЦИ, УЛ. „КИРИЛ БЛАГОЕВ” № 14
ГР. СОФИЯ
Наименование на
участника:
Правно-организационна
форма на участника:
Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:
Банка, BIC и IBAN на
сметката, по която ще се
връща гаранцията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в оповестеното от вас
публично състезание за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на
балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с
адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за
ползване и управление на ДП ТСВ”, предлагаме да изпълним поръчката при следните
финансови условия:
1. Предлагана цена за 1 /един/ кВтч ел. енергия (без ДДС), с включени всички разходи
за изпълнение на поръчката - в т. ч. за изготвяне на дневните почасови графици /прогнози/ и
покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, такси, застраховки, печалба и
други
.............................. /......................................................................................................./ лева без ДДС
(посочва се цена в лева, цифром и словом)
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Предложената от нас цена е валидна за целия срок на действие на договора и не
включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната добавка
Задължение към обществото, които не са предмет на настоящия договор, акциз, както и
каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в
законодателството, и/ или с решение на съответния компетентен орган.
2. Цената представяме в лева, с точност до петия знак след десетичната запетая.
Поемаме отговорността си за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложените от нас цени.
3.Условия и начин на плащане:
Съгласни сме заплащането на доставката на електрическата енергия, да бъде
извършено при условията и по начина, съгласно проекта на договор.

С уважение,
Подпис и печат ___________________
(име и фамилия)
_______________________________________
(длъжност на представляващия участника)

Дата, __________2017г.
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Приложение №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.39, ал.3, т. 1, буква „г” от ППЗОП
за срок на валидност на офертата
Долуподписаният/-та_______________________________________________________
с ЕГН____________, лична карта №__________, издадена на __________от МВР гр.________,
в качеството си на __________________
на ___________________, със
седалище и адрес на управление гр.______________________,тел.: _______________, факс:
______________, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
______________ - участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на
координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно
напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”
бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
С подаване на настоящата Оферта за участие в обявената от Вас процедура,
направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ……..
(словом……..) календарни дни.
Предложената от нас офертна цена е валидна за сключването на договора и не
подлежи на промяна през целия срок на действие на договора.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:____________2017 г.

Подпис:________________
(име и длъжност на представляващия
участника)
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Приложение №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.39,ал.3, т.1, буква „в” от ППЗОП
за съгласие с клаузите на проекта на договор
Долуподписаният/-та_______________________________________________________
с ЕГН____________, лична карта №__________, издадена на __________от МВР гр.________,
в качеството си на __________________
на ___________________, със
седалище и адрес на управление гр.______________________,тел.: _______________, факс:
______________, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
______________ – участник в процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет:
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на
балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие
с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за
ползване и управление на ДП ТСВ”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съгласен съм и приемам клаузите на проекта на договора, неразделна част от
документацията за участие в процедурата.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:____________2017 г.

Подпис:________________
(име и длъжност на
представляващия участника)

29

ДП „ Транспортно строителство и възстановяване”
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво
средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1,
предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”

Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(подава се и за всяко лице, участващо в участник-обединение!)
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................
от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на
.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. №
.............................. на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на
управление
..............................................................................................................................................................
– участник/член на обединение (ненужното се зачерква!) в процедура за възлагане на
обществената поръчка, с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно
договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен
към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул.
„Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен дружество е / не е (ненужното се зачертава!)
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
2. Представляваното от мен дружество е / не е (ненужното се зачертава!)
контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици. (Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.)
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по 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.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект,
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присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”,
ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”, в 7-дневен
срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................. 2017г.

Декларатор:.......................................
(подпис)
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Приложение № 6

ДО
ДП „ТСВ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1271, КВ.
„ИЛИЯНЦИ”, УЛ. „КИРИЛ БЛАГОЕВ”
№ 14

(ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВEНА ПОРЪЧКА

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на
управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на
............................................................................................... {дата) между вас ДП „ТСВ”, като
Възложител
и
фирма,
със
седалище
и
адрес
на
управление
...............................................................................................{адрес),
ЕИК/Идентификационен
номер..............................................................................................., като изпълнител предстои да бъде
сключен договор за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за
обект,
присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул.
„Военно общежитие” бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие
„Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев”
№14, на обща стойност
...............................................................................................
{словом:
...............................................................................................) лева с ДДС.
В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза
банкова
гаранция
за
изпълнение
на
същия
за
сумата
от
...............................................................................................
{словом:.........................)
лева,
представляваща 5 % {пет процента) от стойността на договора без ДДС.
Във
връзка
е
гореизложеното
и
по
нареждане
на
фирма
...............................................................................................,
ние.
............................................................................................... {банка) се задължаваме неотменяемо,
независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума
максимум
до
...............................................................................................
{словом:
...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно
подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма ....................................................
не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.
Вашето 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.
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свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво
средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1,
предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”

Настоящата гаранция е валидна до ...................................................................... (30 дни след
изтичане срока на договора) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до
............................................................................................... часа на ........................................... (дата)
искането
ви,
предявено
при
горепосочените
условия
не
е
постъпило
в
............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се
обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция пи е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................................................................... {банка).

Дата: ........................ 2017 г.
Място и дата на издаване

Подпис ........................................
(име, длъжност,печат)
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