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Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ
Директор на Регионална здравна инспекция – Враца

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложител на настоящата обява за събиране на оферти за избор на изпълнител на
обществената поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и шеста, Раздел II от Закона за
обществените поръчки, съгласно чл. 5, ал. 2, т.13 от ЗОП е Директора на Регионална здравна
инспекция – Враца.
II. КРАТКО ОПИСАНИЕ
Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа
енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско
напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на
разходите за небаланси за нуждите на сградите на Регионална здравна инспекция – Враца.
Основни характеристики на захранването с ниско напрежение:
 Промишлена честота. Номиналната честота на захранващото напрежение трябва да
бъде 50Hz. При нормални условия на работа средната стойност на основната честота,
измерена над 10s, за системи, свързани синхронно към обединена електроенергийна система
трябва да бъде 50 Hz ± 1% (49,5÷50,5 Hz) -99,5 % от годината и 50 Hz+ 4%÷6% (47÷52 Hz) –
за 100% от времето;
 Големина на захранващото напрежение. Стандартното номинално напрежение Un за
обществени системи с ниско напрежение е за четирипроводникова трифазна система –
Un=230V между фаза и неутрала и за трипроводникова трифазна система – Un=400V между
фазите. За системи с ниско напрежение декларираното и номиналното напрежение са равни;
 Изменения (отклонение) на захранващото напрежение. При нормални условия на
работа, с изключение на повреди или прекъсвания на напрежението: 95% от средните
ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min трябва да бъдат в обхвата на Un
± 10% за всеки период от една седмица и всички средни ефективни стойности на
захранващото напрежение за 10 min, трябва да бъдат в обхвата на Un=+10%/-15%.;
 Големина на бързите изменения на напрежението. При нормални условия на работа
измененията на напрежението обикновено не превишават 5% от Un, но изменения до 10% с
малка продължителност могат да настъпват по няколко пъти през денонощието. Изменение на
напрежението, в резултат на което напрежението е по-малко от 90%, се разглежда като
спадане на захранващото напрежение;
 Строгост на фликера – При нормални условия на работа във всеки период от една
седмица строгостта на фликера Plt ≤ 1 (за 95% от период една седмица);
 Краткотрайни спадания на захранващото напрежение. Препоръчителни стойности
са: за нормални условия на работа очакваният брой на спаданията на напрежението за една
година може да бъде от няколко десетки до хиляда. По-голямата част от тях имат
продължителност, по-малка от 1s и дълбочина, по-малка от 60%. При това могат да не са
чести с голяма дълбочина и голяма продължителност. В някои райони могат да са много

чести с дълбочина между 10% и 15% от Un, в резултат на комутации на електрически товари
в уредби на потребителите;
 Краткотрайни прекъсвания на захранващото напрежение. Препоръчителните
стойности за нормални условия на работа за една година са да са в граници от няколко
десетки до няколко стотици;
 Продължителни прекъсвания на захранващото напрежение. Внезапните прекъсвания
обикновено се причиняват от външни събития или действия, които не могат да бъдат
предотвратени от доставчика на електрическа енергия. Препоръчителни стойности: за
нормални условия на работа – честота за една година с продължителност, по-голяма от 3 min
– по-малка от 10 или до 50 в зависимост от района. Препоръчителни стойности не се дават за
планираните прекъсвания, защото за тях потребителите се уведомяват предварително;
 Несиметрия на захранващото напрежение – При нормални условия на работа в
продължение на една седмица 95% от средните ефективни стойности за 10 min на
съставящата с обратна последователност на захранващото напрежение трябва да бъде в
граници от 0% до 2% от съставящата с права последователност на напрежението. В някои
райони, с частично еднофазно или двуфазно свързване на уредби на потребители, се появява
несиметрия от 3% на трифазните захранващи изводи.
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Изпълнителят, извършващ доставка на нетна активна електрическа енергия, да е
лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39, във връзка с чл. 69 и чл. 69а от
Закона за енергетиката и координатор на стандартна балансираща група.
2. Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за
енергетиката и наредбите към него, както и Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ), издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (обн., ДВ бр.66 от
26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 09.05.2014 г., бр. 90 от
20.11.2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) и разпорежданията на Оператор на електрическа енергия
(ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия;
3. Качеството на доставената електрическа енергия трябва да отговаря на показателите за
качество на електроенергията според Българския държавен стандарт БДС EN 5060/1999
„Характеристики на напрежението на електричеството, доставяно от разпределителните
системи“;
4. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група Изпълнителят е длъжен
да осигурява прогнозиране на потреблението на Възложителя и да извършва планиране и
договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия съобразно
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като:
4.1. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на Възложителя.
Графиците следва да съобразяват очаквания часови енергиен товар. Графиците следва да
обхващат 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден и да се изготвят до
разбера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от
Изпълнителя;
4.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите
на ПТЕЕ;
4.3. потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка пред ЕСО;
5. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група Изпълнителят е длъжен
да осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмента в дневните графици за
доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането са за сметка на
Изпълнителя;
6. Изпълнителят извършва оформяне на документи и регистрация при първоначална смяна на
доставчика.
7. Възложителят няма право да заплаща такса за участие в балансираща група и санкция за
излишък или недостиг на небалансите, както и изготвянето, изпращането и регистрирането от
Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и
параметрите за тяхното формиране.

8. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група.
9. Поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на гр. Враца, гр. Оряхово и
гр. Бяла Слатина към включени в електроразпределителната мрежа обекти на възложителя,
съгласно списък, който става неразделна част от договора.
10. За срока на договора, възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови
обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по
съответния ред, с изискуемите за това документи. Присъединяването на обектите става при
наличие на техническа възможност.
IV. ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ за потреблението на електрическа енергия за 12 месеца:
около 195 МВт/ч.

УКАЗАНИЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Регионална здравна инспекция – Враца.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка, са
съгласно ЗОП и ППЗОП.
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на
Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП.
3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.
3.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
3.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.
3.6. Не се допускат варианти на офертата.
3.7. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
3.8. Офертата се изготвя на български език.
3.9. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни
или оттегли офертата си.
3.10. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1
– 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато
участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на
обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
3.11. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя
на посочения в обявата интернет адрес.
3.12. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
3.13. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на
възложителя.
3.14. 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.

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
4.1. Общата стойност на поръчката не може да надвишава посочените в обявата прогнозни
стойности, а именно 40 000 лв. без ДДС.
4.2. Цените на предлаганите продукти трябва да бъдат формирани и предложени в лева.
Предложения в чужда валута или левова равностойност на чужда валута не се разглеждат и се
отстраняват от участие.
4.3. Периодът на отчитане на потребената електрическа енергия ще бъде един календарен
месец.
4.4. Предлаганите единични цени са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на
действие на договора, освен в случай на намаление (в полза на възложителя), при
съобразяване с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
4.5. Заплащането на цената се извършва, както следва:
В български лева, с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури за доставеното количество ел. енергия, всички относими
добавки към цената, определени от съответен компетентен орган и начислени акциз и ДДС, с
посочени номер на договора и предмет.
Плащания по договора за обществена поръчка ще се извършват ежемесечно, в български лева,
по банков път, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставка за
съответния месец, въз основа на представени фактури в оригинал, както и отчет на
изразходваното количество енергия за всеки обект поотделно.
5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ
5.1. Участниците следва да представят оферти до посочения в обявата срок. Всяка оферта се
представя в запечатана, с ненарушена цялост, непрозрачна опаковка, от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до посоченото в обявата място/адрес.
5.2. Върху опаковката се посочва:
- наименованието участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката.
5.3. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова
сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното
получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите.
Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.
5.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока, определени в обявата.
5.5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайня срок за получаване
или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се
подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от
списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са
включени в списъка.
5.6. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на
оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес
http://www.rzivratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=100
"Профил на купувача", писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
5.7. Офертата следва да съдържа следните документи:
5.7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника,
по образец.
Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на
изброяването им в списъка.
5.7.2. Оферта за участие, по образец.

5.7.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП), по образец.
5.7.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от
ЗОП), по образец.
5.7.5. Списък на доставките, които са идентични или сходни на обществената поръчката, по
образец.
5.7.6. Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и
дейността „координатор на стандартна балансираща група” или негов еквивалент съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен. (заверено от участника
копие).
- Документ, потвърждаващ, че участникът е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на
електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов
номер (заверено от участника копие).
5.7.7. Информация за участника, по образец.
5.7.8. Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители, ако участникът
предвижда такива и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът
предвижда подизпълнители, по образец, ако е приложимо.
Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността
„координатор на стандартна балансираща група” или негов еквивалент съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен
5.7.9. Техническо предложение, по образец.
- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника.
5.7.10. Ценово предложение, по образец.
Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е
самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ за обединение, от който
следва да е видно основанието за създаването му, разпределението на участието и дейностите
и отговорностите на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката и представляващия
го, а когато в документа за създаване на обединение не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се
посочва представляващият.
При участието на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на
които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се
доказва от обединението като цяло, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответната 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 документа за създаване на обединение.
5.8. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощените
за целта лица, като в офертата се прилага документ за упълномощаване от управляващия
участника.
5.9. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка,
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“ и
подписа на лицето/та, представляващо/и участника.
5.10. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и
часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
5.11. Определената със заповед на възложителя комисия отваря офертите по реда на тяхното
постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да
присъстват представители на участниците.
5.12. Отварянето на офертите ще се извърши в посочените в обявата място, ден и час.

5.13. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането
на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един
и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
6.1. Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и определен за
изпълнител участник, след като уговори датата и начина на сключването му.
6.2. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените
условия, посочени в обявата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите
лица, ако има такива.
6.3. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в
едномесечен срок от датата на определяне на изпълнителя.
6.4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор
- не изпълни някое от условията по т. 6.2., или
- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.5. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за
което възложителят е уведомен своевременно.
6.6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ПРОЕКТ!
ДОГОВОР

Днес, ................. 2018 г., в гр. Враца, между:
Регионална здравна инспекция - ВРАЦА, със седалище и адрес на управление 3000 гр. Враца,
ул. "Черни Дрин" № 2, ЕИК № 176031444, представлявана от д-р Орлин Димитров - Директор
и Светлин Борисов – главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
....................................................................., със седалище и адрес на управление:
..................................................................,
ЕИК
...................,
представлявано
от..........................................., в качеството си на Управител, наричан/о/ в договора накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
в съответствие с резултатите от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка,
по реда на по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява и одобрен
протокол от работата на Комисия назначена със Заповед №………/……………..2018 г. на
Директора на РЗИ - Враца и на основание чл. 112 от ЗОП се сключи настоящият договор
(„Договора”), с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на
определени количества нетна активна електрическа енергия, средно напрежение, подробно
описана и специфицирана в техническата спецификация и приложенията, неразделна част от
договора, по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и
съгласно приложенията към него, наричана за краткост по-долу „ДОСТАВКАТА”.
(2) Договорените количества се известяват на "Оператор на електропреносна мрежа" (ОЕМ)
под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества,
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на
настоящия Договор.
(3) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за
доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като
всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия се прилагат Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
(5) Прогнозното количество електрическа енергия не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го
изразходва или да се лимитира доставка с такова количество. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
доставя необходимите количества електрическа енергия в необходимия срок и качество.
ІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2 (1) Максимално допустимата стойност на договора е в размер на 40 000,00 лв. без ДДС
или 48 000,00 лв. с вкл. ДДС и е определена на база на потребено количество електрическа
енергия, през предходните дванадесет месеца преди стартиране на обществената поръчка.
(2) Цена за доставка на един МВт/ч. нетна активна електрическа енергия е …………..
(…........................................) лева/МВт/ч без ДДС или ………….. (…........................................)
лева/МВт/ч с ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от
договора.
(3) В цената по ал. 2 се включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с
изпълнението на поръчката и включва цената за нетна активна електрическа енергия,
разходите за балансиране и разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване на предлаганите
услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрирани
небаланси при излишък и недостиг.
(4) Единичните цени, посочени в предходната алинея, са определени в резултат на проведена
обществена поръчка, окончателни са и не подлежат на промяна, с изключение на случаите по
чл. 116 от ЗОП и при намаление по предложение на някоя от двете страни или по взаимно
съгласие или при промяна на регулаторната рамка и съгласие от двете страни при постигнато
писмено споразумение и при спазване на условията по чл. 116 от ЗОП.
(5) Всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 3 (1) Плащания по договора за обществена поръчка ще се извършват ежемесечно, в
български лева, по банков път, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на
доставка за съответния месец, въз основа на представена/и фактура/и в оригинал, както и
отчет на изразходваното количество енергия за всеки подобект поотделно.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Обслужваща банка: ………..............
Град/клон/офис: ................................
BIC код: .............................................
IBAN: .................................................
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 2 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Чл. 4 (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в сила от
датата на регистрация на първия график за доставка. Графикът следва да се регистрира в
първия месец, в който законно може да се извършва регистрация на график, след излизането
на свободния пазар, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) За място на доставка по договора се приемат средствата за търговско измерване на
електрическа енергия, собственост на ОЕМ, за всеки отделен обект на РЗИ - Враца.
ІV. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа
енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови
енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за
съответния ден.
(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните
помесечни количества енергия, изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на независимият
преносен оператор (НПО), в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците за доставка
пред независимият преносен оператор (НПО).
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 10 (десет)
дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите
съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на
средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху
договорното изпълнение.
(6) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или
дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на
количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието.
V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 6. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества електрическа
енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на
електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след
постъпването им в мястото на доставка.
(3) Качеството на доставената електрическа енергия се осигурява от оператора на
електроразпределителната мрежа, през която се пренася електрическата енергия в
съответствие с чл. 89 от ЗЕ, действащите технически и правни норми.
VІ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 8. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка
следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят на
съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични
изисквания и характеристики, описание и точност. Търговският размер на електрическа

енергия, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представлява сума от почасовите количества
електрическа енергия, доставени до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно изискванията,
определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 9. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
(2) При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и след
направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да предостави на другата
страна в срок до 3 (три) работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща
графиците, количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се
определи причината за различията;
(3) Работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за приета, с плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
представената фактура за консумираната активна електрическа енергия и разходите за
мрежови услуги, оформена съгласно изискванията на закона.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
2. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на доставка,
съгласно уговореното в настоящия договор;
3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цена, при условията
и в сроковете съгласно настоящия договор.
4. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ /Закон за енергетиката/ и наредбите към
него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на
балансираща енергия.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора
срокове при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на изпълнението
на задължението му за приемане на договорените количества; 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, в номерата на банковите си сметки и др.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи качествено изпълнение на услугата съгласно условията на настоящия договор;
2. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата чрез посочените лица в настоящия
договор и приложенията към него;
3. да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да
пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да
нарушава оперативната му самостоятелност;
4. да иска изпълнението на доставката по договора в срок и по реда и при условията,
договорени между страните;
5. в хода на извършването на възложената работа в рамките на предвиденото в техническата
спецификация, да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Те са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
освен ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически
неосъществими;
6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от дейностите по
изпълнение предмета на поръчката/договора, в случаите когато същото е непълно или не
съответства като съдържание или качество на техническата спецификация;
7. да изисква всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с предмета на настоящия
договор;
8. да спре изпълнението на договора, ако са налице предпоставки за това. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително посочва основанието за спиране на изпълнението по
настоящия договор, както и периода на спиране;
9. да не приема изпълниние по договора, при непълно или неточно изпълнение.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия в мястото
на доставка, съгласно ПТЕЕ;
2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на
стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да
заплаща такса за участие;
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ, така
че да осигури изпълнението на настоящия договор;
4. да издава данъчни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество енергия в
указаните в този Договор срокове;
5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ календарни дни 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, в номерата на банковите си сметки и др.;
6. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора;
7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ и
разпорежданията на ОЕМ, така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
8. да изпълнява предмета на договора добросъвестно и с дължимата грижа, ефективност и
добросъвестност, при стриктно спазване на условията, посочени в настоящия договор и
приложенията към него.
9. да осигури опазването на търговската и фирмената тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с оглед
ненакърняване на неговите интереси.
10. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да го информира за хода на
изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и
необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
11. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна, точна счетоводна и
друга отчетна документация за извършените услуги по договора;
12. да уведоми своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на изпълнението на
договора поради непреодолима сила;
13. при необходимост, да удължи срока на гаранцията за изпълнение по договора
(2) 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.
Чл. 11a (1) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и
за тях да са налице основания за отстраняване от процедурата.
(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(3) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват 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.
(4) Към искането по предходната алинея изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(5) Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнителя, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(6) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(7) 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.
(8) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната алинея.
ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 1 440,00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) без ДДС.
(2) Гаранцията за изпълнение е представена под формата на ................................(парична сума,
банкова гаранция или застраховка) която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да
дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд, както и при други условия, съгласно клаузите на настоящия договор.
X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 14. В случай на невъзможност за доставка на електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
през срока на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в
размер на разликата между договорената цена по чл.2. от настоящия договор 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.
Чл. 15. 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, 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.
Чл. 16. 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, 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.
Чл.17. При забава в плащанията по чл.7 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва върху дължимата сума за всеки ден закъснение,
калкулирано за периода на забавата.
ХI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет и изтичане на срока на
неговото действие.
Чл. 19. (1) Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
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;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при предсрочно
прекратяване или отмяна на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена от Държавна комисия
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за търговия на електрическа енергия по чл. 39, ал. 1

от Закона за енергетиката (ЗЕ) или с изтичане на срока на същата, както и при отстраняването
му като координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на чл. 68 от ПТЕЕ;
4. двете страни подписват протокол за прекратяване на договора и уреждане на финансовите
си взаимоотношения при настъпване на събитие, представляващо непреодолима сила, което
причинява забавяне на изпълнение на договора с повече от 45 (четиридесет и пет) дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, както и в
хипотезата на чл. 38а, т. 5 от ЗЕ – при промяна на договорните условия и цени, без
допълнително заплащане.
(3) При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само
стойността на извършените към датата на прекратяването доставка и дейности.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 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.
(5) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди
прекратяване на договора.
XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в срок 3 /три/ дни от настъпването на непреодолимата сила.
(4) При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
XIII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 21. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в
писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато
съобщението е изпратено по факс и/или електронна поща или друг, изрично договорен между
страните начин за получаване. Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този договор
между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да съдържа заглавието и/или
идентификационния номер на договора и да бъде изпратена на посочените в този договор
адреси за контакти.
(2) За дата на съобщението се смята:
а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
в) датата на приемането – при изпращане по телефакс;
г) датата и часът на системното съобщение за получаване или обратен e-mail за
потвърждаване - при изпращане по електронна поща.
Чл. 22. (1) За изпълнението на този договор страните определят лица и адреси за контакти,
както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
гр. …………, ул. …………, тел.: …………, факс: …………, e-mail: …………
Отговорно лице:
…………име, фамилия……

……………длъжност………
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
гр. …………, ул. …………, тел.: …………, факс: …………, e-mail: …………
Отговорно лице:
…………име, фамилия……
……………длъжност………
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл. 24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка
с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението обществената поръчка.
(2)
Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени
поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 25. (1) Възникнали неясноти и противоречия по изпълнението на настоящия договор се
решават с преговори между страните и допълнителни писмени споразумения към договора.
(2) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд по
седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Република България, по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 26. (1) Този договор може да бъде изменян при условията на чл. 116 от ЗОП.
(2) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с
неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни
писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в
нарушение на чл. 116 от ЗОП.
Чл. 27. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в съответствие с посоченото в настоящия договор.
Чл. 28. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят едностранно
на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на
другата страна.
Чл. 29. Настоящият договор е съставен на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и подписан в два
еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ХV. Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на настоящия договор "Оператор на електропреносна мрежа" (ОЕМ) е
юридическо лице, което администрира сделките с електрическа енергия и има правомощияу
по чл. 111, ал. 1 от Закона за Енергетиката (ЗЕ).

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Списък на
обектите – места за доставка;
2.
Приложение № 2 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ
Директор на
Регионална здравна инспекция – Враца
СВЕТЛИН БОРИСОВ
Главен счетоводител

Изготвил документацията:
Теодора Иванова – директор АПФСО
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