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TOM II 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Раздел I 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Зам.Ректорът на Университет по хранителни 

технологии, в качеството му на длъжностно лице, на което са делегирани правомощия по чл. 7, ал.1 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  от представляващия  публичноправната организация.  

Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на ЗОП между 

определения изпълнител и Университет по хранителни технологии, с ЕИК 000455440 и адрес на 

управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26, тел.: +359 32/643 005, факс: +359 32/644 102, 

електронен адрес: http://www.uft-plovdiv.bg, електронна поща: rеctor_uft@uft-plovdiv.bg 

 

Раздел II 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура 

по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. 

За нерегламентираните в настоящата Документация условия по провеждането на процедурата, се 

прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Процедурата за възлагане 

на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие 

на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя. 

 

Раздел III 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е: „доставка на стоки, 

осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, 

както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като 

mailto:rеctor_uft@uft-plovdiv.bg
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инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други“.  

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите 
на Университет по хранителни технологии (УХТ), осигуряване на услуга по прогнозиране на 
потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването 
им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички 
дейности свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. 

Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 

 0931000 Електрическа енергия;   

 В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената 
поръчка са подробно описани в ТОМ III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“ от настоящата документация 
за обществена поръчка.   
 

Раздел IV 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. 
 

Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции:   
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за обекти, собственост 
на УХТ,  разположени на територията на община Пловдив, гр. Пловдив и обект в община Пещера. 
Поради технологичната свързаност на потреблението на ел. енергия в обектите на Възложителя и 
обстоятелството, че достъпа и преноса на енергия до всички обекти са осигурени чрез  
разпределителната мрежа на един оператор /“ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД/ е 
нецелесъобразно обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции.  

 
 

Раздел V 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

Не се допускат варианти в офертите.  
 

Раздел VI 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Мястото на доставка на електрическа енергия:  изпълнява се в съществуващите точки на доставка на 
електрическа енергия към включените в електроразпределителната мрежа 15 обекти на  
Университет по хранителни технологии,  разположени на територията на община Пловдив и община 
Пещера. Обектите са описани в ТОМ III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 
 

Раздел VII 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът за изпълнение на договора е за период от 24 /двадесет и четири/ 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. 
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Раздел VIII 

РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Разходите за участие в процедурата са за сметка на участниците. Участниците не могат да предявяват 
спрямо Възложителя каквито и да било претенции за разходи, направени от тях по подготовката и 
подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 
Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на участниците и 
разглеждане и оценка на офертите, са за сметка на Възложителя. 
 
 

Раздел IX 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност), за 
доставена нетна електроенергия и се предлага от участника в ценовото предложение.      
В стойността на договора за доставка на електрическа енергия се включват всички разходи, свързани 
с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 
Договорът е предмет на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството 
на Република България.  

 
Прогнозната стойност на поръчката е до 450 000, 00 лв.  (четиристотин и петдесет хиляди лева) без 
ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на 
оферта. Прогнозната стойност е определена на базата на прогнозното количество ел.енергия, което 
се очаква да бъде потребено за срока на договора. 
При подготовката на офертата си участниците следва да съобразят както прогнозното количество 
електрическа енергия, така и предоставените от Възложителя статистически данни за месечното 
потребление на електрическа енергия в Квтч за всеки един от обектите  през предходните три  
календарни години, посочени в ТОМ III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ“. 

 
Оферти, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на обществената поръчка ще бъдат 
отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. 
 

 

Раздел X 

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО 

Финансирането на обществената поръчка е със средства  от бюджета на Възложителя. 

Всички разплащания по договора за обществена поръчка ще се извършват в съответствие с условията  
и по реда, посочени в проекта на договора. 

Плащанията ще се извършват по следния начин: 

- Възложителят заплаща реално консумирана ел. енергия и не заплаща такса  за участие в 
балансираща група. 
- Плащанията се извършват по банков път, по посочената от Изпълнителя сметка в срок на плащане: 
до 30 (тридесет) календарни дни, след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и 
нейното потвърждаване. Датата на издаване на фактурата е до 10 (десет) календарни дни след 
изтичане на календарния месец, за който ще се извършва плащането. 
- Фактурирането и разплащането между страните се извършва един път в месеца. 
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Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена 
поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП. 

В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят е възложил 
изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като 
отделен обект на изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази 
част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП.  

Директните разплащания към подизпълнители 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. Към искането за плащане изпълнителят 
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.  

Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато искането за 
плащане е оспорено от изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Раздел I 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
Участник в процедура за  възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява доставка на нетна електроенергия, съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено – арг. от чл.10, ал.1 от ЗОП.  
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг документ, от който 
да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: 
правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между 
членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Документът трябва да бъде представен от участника в заверено копие.  
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението за 
целите на поръчката и който е упълномощен да задължава, да получава плащания и указания за и от 
името на всеки член на обединението; необходимо е да е уговорена солидарна отговорност между 
партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка; необходимо е да са 
описани правата и задълженията на участниците в обединението; следва да са разпределени 
отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението; да бъдат описани 
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; да се съдържа клауза, че всички 
членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 
договора; да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението по време 
на изпълнението на договора; да е определено наименованието на обединението.  

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.  
В случай, че съставът на обединението се е променил след подаване на офертата – участникът ще 
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за 
обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено 
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копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото 
обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 
обединението е установено.    

При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).   
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата 
на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. 
Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата 
обществена поръчка.  

Забележка: 
Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „свързани лица” са:   

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта 
степен,  включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „контрол” е 
налице, когато едно лице: 
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, 
над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо 
лице; или 
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 
контролния орган на едно юридическо лице; или 
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с 
дейността на юридическо лице. 
 
ВАЖНО: Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя 
в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка. 
 
Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 
с критериите за подбор се доказва от обединението участник, 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 договора за създаване на обединението. 
С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 
В съответствие с чл.174, ал.4 от ЗОП когато участник е определил с офертата си един или повече от 
подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той: 

- посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват и дела 
на тяхното участие; 

- представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях 
съобразно вида и дела на тяхното участие; 

- уведомява възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение 
на договора за обществена поръчка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Раздел II 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
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От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки, а 
именно:  
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по                         чл. 
108а, чл.159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
-  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 
гореизброените, в друга държава членка или трета страна;  
-  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината 
по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 
акт, който не е влязъл в сила;  
Това обстоятелство не се прилага, когато: 
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на 
сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  
- е установено, че:  
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение 
на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на 
труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен;  
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не 
са налице горните основания за отстраняване от процедурата. 
 
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, както и за други лица, които 
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.   
При ЮЛ, лицата, които представляват участника, и лицата - членове на управителни и надзорни 
органи на участника са както следва:  
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 
закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския 
закон; 
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. както и прокуристите – в гореизброените случаи, когато има такива;  
9.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират участника съгласно законодателството надържавата, в която са 
установени; 
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В случаите, когато участник в процедурата има повече от един прокурист, декларацията се подава 
само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 
54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 
1, т. 1-7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението. 
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди подаване на офертата 
той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване –  арг. от чл. 56 от ЗОП. 
Специфични основания за изключване: 
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 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 
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 
Забележка: 
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се прилага, когато: 
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна 
система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, 
определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията 
на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 
чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за 
търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически 
лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 
2.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или 
влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - 
физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 
3.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува 
на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, 
или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило 
информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното 
депозиране на печатни и други произведения; 
5.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 
данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната 
търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно 
споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за 
дейностите, за които се прилага споразумението; 
6.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 
данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 
ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 
("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които 
се прилага решението; 
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7.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за 
данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско 
и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - 
физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 
8.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска 
организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 
Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството – участник е регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството  участник е регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.  

  
 

Раздел III 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 
Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
- Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР), съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и 
задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от 
ЗЕ. 
- Участникът следва да e регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи 
групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 
 
Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични 
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за упражняване на 
професионална дейност се доказват от всеки участник в обединението, който ще извършва 
дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“ съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединението. 
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на двете горепосочени изисквания 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 
 
Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, 
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническата 
правоспособност и професионална компетентност. В тези случаи участникът попълва част II, раздел 
„В“ от ЕЕДОП, а за всяко от посочените трети лица се представя попълнен и подписан от същото 
отделен ЕЕДОП. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет, а също и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него 
трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия. 
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
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Във връзка с разпоредбите на чл.65, ал.6 от ЗОП Възложителят поставя изискване за солидарна 
отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва 
за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 
При сключване на договора за обществена поръчка между Възложителя и участника, избран за 
изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице в качеството му на поръчител по см. 
на чл.138-148 от Закона за задълженията и договорите. 
Във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП  участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. 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. За удостоверяване 
на тези обстоятелства за всеки от подизпълнителите се прилага съставен и подписан от същия 
отделен ЕЕДОП. 
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител на един участник, не може да бъде 
обявено за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и да подаде 
самостоятелно оферта. 
След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на 
подизпълнител се осъществява само при условията на чл.66, ал.11 и 12 от ЗОП.  
Документи за доказване на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална 
дейност, подлежащи на представяне преди сключване на договора (или в случаите по чл. 67, ал. 5 
от ЗОП), от избрания за изпълнител участник: 
- Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), 
включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно 
чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 
- Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира, че е регистриран в „Регистър на 
координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, с 
посочване на EIC код. 

            Изисквания за технически и професионални способности:  
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е 
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена 
поръчка. 
Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се 
разбира изпълнението на поне един договор за доставка на електрическа енергия по свободно 
договорени цени до краен клиент в количество  не по-малко от посоченото от Възложителя в Раздел 
IV на Техническата спецификация прогнозно количество ел.енергия, което се очаква да бъде 
потребено за срока на поръчката. 
Забележка:  
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горното минимално 
изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.  
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване за 
технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като  преди сключване на договора, представи документи за поетите от 
третите лица задължения. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата. 
 

Раздел IV 

ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И  
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СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, 
съответствието с критериите за подбор, както и липсата на специфичните основания за 
изключване, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 
да предоставят информация.  
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица 
се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация. 
Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална. 
Участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП, когато е осигурен пряк и 
неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези 
случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава 
актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва 
адресът, на който е осигурен достъп до документа. 
Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1-7 от ЗОП (т. 2.2.) с попълване 
на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета, включително Раздел Г: 
Други основания за изключване. 
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 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  В 
случаите, 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 и не е необходимо да се попълват ЕЕДОП на другите лица. 
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди 
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези 
мерки се описват в ЕЕДОП. 
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:  
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане 
или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че 
страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с 
посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в 
процес на изплащане на дължимо обезщетение;  
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния компетентен 
орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, за 
когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди и по време 
на процедурата.  
Участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор с попълване на Част IV: 
Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета, съгласно зададените минимални 
изисквания на Възложителя. 
Участникът удостоверява липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част 
III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на 
държава членка от ЕЕДОП. 
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При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на образеца, 
съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, допълнителните указания, дадени от Възложителя в 
раздел III УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ, както и настоящите 
разписани указания. 
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
В съответствие с чл.59 от ЗОП при необходимост за доказване на икономическото и финансовото 
състояние, техническите и професионалните способности и минималните изисквания за годност 
/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност на участниците се представят 
документите, посочени към съответните изисквания. 
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, 
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор, съгласно чл. 60 от ЗОП и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които 
вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Раздел I 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

Възложителят предоставя неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до документацията за 

обществената поръчка в профила на купувача на електронната си страница: http://www.uft-

plovdiv.bg.  

Раздел II 

РАЗЯСНЕНИЯ 

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска писмено от 

Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 

10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.  

Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, публикуван в профила 

на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока 

за получаване на заявления за участие и/или оферти. В разясненията не се посочва лицето, 

направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 

срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.  

 

Раздел III 

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое решение в случаите, 

предвидени в ЗОП. 

http://www.uft-plovdiv.bg/
http://www.uft-plovdiv.bg/
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Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид, 

на български език и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис или 

б) по електронен път (по електронна поща) - на посочените от Възложителя и 
заинтересованите лица/участниците адреси;  

в) по факс на посочените от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера, или 

г) по пощата или чрез куриерска служба - до посочения от заинтересованото лице/участника 
адрес, удостоверено с известие за доставяне,или 

д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”. 

Обменът на информация при връчването лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя 

чрез лицата за контакти, посочени в обявлението. Информацията се приема от заинтересованото 

лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в запитването/офертата на участника. 

При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на 

адресите в съответствие с параграф 95, б. „б“ и е получено автоматично генерирано съобщение, 

потвърждаващо изпращането. 

При промяна в посочения адрес, електронна поща или факс за кореспонденция, участниците са 

длъжни в срок до 24 часа да уведомят Възложителя. 

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса 

или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на 

уведомленията или информацията. 

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 информацията. 

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочват в офертите си информация, която 

смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от 

офертите им, които подлежат на оценка (чл. 102, ал. 2 от ЗОП). 

В съответствие с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, Възложителят изпраща до участниците в процедурата всички 

свои решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им.  В решенията се 

посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 

протоколите и окончателните доклади на комисията.  

Решенията се изпращат: 

- на адрес, посочен от участника; 

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или 

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

- по факс. 

Когато решението не е получено от участника по някой от горепосочените начини, Възложителят 

публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на 

публикуване на съобщението. 
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ГЛАВА ЧЕТИРИ 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на критерий за възлагане „най-
ниска цена“.  
На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска единична цена за доставка 
на един MWh нетна активна електрическа енергия. 
Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска единична цена за доставка, на 
първо място се класира участникът, изтеглен публично чрез жребий между съответните участници с 
еднакви ценови предложения. 
 

ГЛАВА ПЕТА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

Раздел I 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, разписани в настоящата  

документация. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Възложителя (чл. 101 , ал. 5 от ЗОП). 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от 

участниците. 

С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е съгласен и 

безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, както и с техническите 

спецификации и проекта за договор за обществена поръчка. 

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си (чл. 101, ал. 7 от ЗОП). 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл. 101, ал. 8 от ЗОП). 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не 

може да подава самостоятелна оферта (чл. 101, ал. 9 от ЗОП). 

Свързани лица не могат да подават самостоятелни оферти, в това число и като участници в 

обединения (чл. 101, ал. 11 от ЗОП). 

Офертата се изготвя на български език (чл. 101, ал. 6 от ЗОП). 

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с официален превод на 

български език.  
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Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „копие“ или 

„заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното 

съдържание: 

1. „Вярно с оригинала“;  

2. името и фамилията на лицето, заверило документа; 

3. датата, на която е извършил заверката; 

4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката. 

 

 

 

Раздел II 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, която е 

посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договор. 

 

Раздел III 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА 

В съответствие с чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 39 от ППЗОП офертата се състои от три части, а 

именно: 

а) „Документи относно личното състояние и критериите за подбор“ – с информацията и 
документите за деклариране и доказване на личното състояние на участника и съответствието му с 
критериите за подбор; 

б)  „Техническо предложение“ (по образец), в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на Възложителя, не трябва да съдържа никаква информация отнасяща се до 
оферираната в плик „Предлагани ценови параметри“ цена;  

в)  „Ценово предложение“ (по образец). 

 

Раздел IV 

„ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“ 

Документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор включват: 

т.1 ОБРАЗЕЦ № 1 – „Заявление“, ведно с приложен към него Списък на 
документите, съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1), подписан от участника; 

т.2 ОБРАЗЕЦ № 2 – „Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП)“, съставен и попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и указанията в 
настоящата Документация; 

т.3 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на 
пари (ЗМИП) (по образец – Образец № 2а); 
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т.4 Документ съгласно изискванията на чл. 37, ал 4 от ППЗОП (когато е 
приложимо); 

т.5 Списък на доставките на изпълнените дейности с предмет и обем, 
идентични или сходни с тази на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) 
години преди датата на подаване на офертата – с посочване на информация за възложителя, 
изпълнителя, стойността, датата, на която е приключило изпълнението (в ЕЕДОП). В списъка 
участниците посочват националните бази данни, в които се съдържат така декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Ако декларираните 
обстоятелства не се съдържат в такива бази данни, участникът може по своя преценка да представи 
удостоверения за добро изпълнение, съдържащо информация за декларираните обстоятелства. 
Представянето на такива удостоверения не е задължително, но би спомогнало за правно-техническа 
икономия в действията по чл.67, ал.5 от ЗОП на комисията за извършване на подбор на кандидатите 
или участниците и разглеждане и оценяване на офертите, в случай, че е необходимо да се изиска от 
участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва декларираната 
информация.  

 

 В съответствие с чл. 101, ал. 4 от ЗОП и във връзка с изискванията на 47, ал. 3 от ППЗОП „Документите 

относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния обхват на описаните по-горе 

документи) се поставят в общия плик (опаковка) на офертата. 

 

Раздел V 

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 (чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП) 

 Техническото предложение съдържа: 

т.1 Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 
процедурата (оригинал), в случаите когато офертата не е подписана от управляващия участника 
съгласно актуалната му регистрация или от представляващия обединението-участник, съгласно 
документа за създаването му; 

т.2 ОБРАЗЕЦ № 3 – „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на Възложителя“. 

 Ако в представеното от участника Техническо предложение липсват някои от елементите на  

минималното задължително съдържание по утвърдения от Възложителя образец, участникът ще 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

Раздел VI 

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 (чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП) 

Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за изпълнение на 

обществената поръчка. То включва: 

ОБРАЗЕЦ № 4 – „Ценово предложение“ 
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Във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение  се поставя в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия 

плик (опаковка) на офертата. 

Ако в представеното от участника Ценово предложение липсват някои от елементите на  

минималното задължително съдържание по утвърдения от Възложителя образец, или е надвишена 

обявената максимална прогнозна стойност, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

обществената поръчка. 

 

Раздел VII 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 Съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП офертите, окомплектовани съобразно 

указанията в настоящата документация, се запечатват в общ непрозрачен плик (опаковка), включващ 

документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор, техническото 

предложение и отделния непрозрачен запечатан плик с надпис  „Предлагани ценови параметри“, 

съдържащ ценовото предложение. 

Върху общия  плик (опаковка) на офертата се изписва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Университет по хранителни технологии, с адрес на управление: гр. 
Пловдив, бул. „Марица“ № 26 

2. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 

3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на 
участника; 

4. Обществена поръчка с предмет: 

               „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени  и избор на 
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Университет по хранителни 
технологии“ 

               Върху плика не се поставят никакви други обозначения. 

В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертата се представя от  участника, или от 

упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: 

                             гр. Пловдив, 4002, бул. „Марица“ № 26 

в деловодството, всеки  работен ден от 8:30 до 16.30 часа до крайната датата за подаване на оферти, 
която е посочена в обявлението. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за 

представяне. 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си.  

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 

представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 
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В съответствие с изискванията на чл. 48 ал. 1 от ППЗОП Възложителят води регистър за получените 

оферти, в който отбелязва: 

1. подател на офертата; 

2. номер, дата и час на получаване; 

3. причините за връщане на офертата (когато е приложимо). 

При получаване на офертата върху общия запечатан плик (опаковка) се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния 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. Заявленията за участие или 

офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Не се допуска 

приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. 

Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, за което се 

съставя протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписва от предаващото лице и от 

председателя на комисията. 

 

Раздел VIII 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

По отношение комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, разглеждането на офертите (в това число 

предварителния подбор и оценката на офертите), класирането на участниците и прекратяването на 

процедурата се прилагат разпоредбите на чл. 103 – 110 от ЗОП и чл. 51 – 61 от ППЗОП. 

По отношение на необичайно благоприятни оферти се прилага чл. 72 от ЗОП. 

Публични заседания на комисията 

Първо публично заседание – Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно посочените в 

раздел IV.2.7. „Условия за отваряне на офертите“ от Обявлението за обществена поръчка. 

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Второ публично заседание – 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 участниците в процедурата или техни 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря 

ценовите предложения и ги оповестява. 

При провеждане на процедурата първо се провежда предварителен подбор, след което се 

разглеждат офертите на участниците.  

ГЛАВА ШЕСТА 

ГАРАНЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
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Раздел I 

ГАРАНЦИИ 

 

Възложителят поставя изискване участникът, определен за изпълнител, да представи гаранция за 
изпълнение на договора   в размер на 3 % (три процента)  от стойността на договора без ДДС. 

Същата може да се предостави в една от следните форми: 

1. Парична сума; 

2. Банкова гаранция; 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е 
обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 
гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.  
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документ за внесена 
гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

1) Когато участникът, определен за изпълнител, избере гаранцията за участие да бъде 
представена под формата на парична сума, същата може да бъде внесена по банков път по сметката 
на Възложителя, както следва: 
БАНКА: UniCredit Вulbank – клон Пловдив Тримонциум , IBAN: BG05 UNCR 7527 3395 8383 30, 
BIC:UNCRBGSF. 

2) Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избере гаранцията 
за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: 
- безусловна и неотменима;  
- в полза на Университета по хранителни технологии;  
- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 
При  представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се 
посочва договорът, за който се представя гаранцията. 

3) Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение 
под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания: 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на Университета по 
хранителни технологии; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за 
обществена поръчка.   
 

Раздел II 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно проекта в Том IV 

на тази Документация) с участника в процедурата, определен за изпълнител. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на 
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това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите 

участници за решението за определяне на изпълнител. 

Договорът се сключва във формата и със съдържанието на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по 

изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от 

обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна 

отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

Договорът за обществената поръчка се сключва при условие, че участникът, определен за 

изпълнител: 

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 70 от ППЗОП; 

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

Възложителят не сключва договор, когато:  

а) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор; 

б) участникът, класиран на първо място не изпълни някое от гореизброените условия (не 
представи документ за регистрация по чл.70 ППЗОП, не изпълни задължението си по чл.67,ал.6 ЗОП, 
не представи определената гаранция за изпълнение на договора); 

в) участникът, класиран на първо място не докаже, че не са налице основания за отстраняване 
от процедурата; 

г) третото лице откаже да подпише договора в качеството му на поръчител. 

В горепосочените случаи  Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на 

второ място, или да прекрати процедурата. За отказ от сключване на договор се приема и 

неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което 

Възложителят е уведомен своевременно.  

Ако след получена покана, класираният на второ място участник откаже да подпише договора, 

Възложителят прекратява процедурата. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен 
ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са в календарни дни.  

Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията по обявяване и 

провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, за валидни да се считат записите 
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в документа с по-висок приоритет, като приоритетът на документите е в следната последователност 

по низходящ ред: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка; 

г) Технически спецификации; 

д) Техническо предложение; 

e) Ценова оферта; 

ж) Проект на договор; 

з) Други образци на документи; 

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците и 

основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 

 

 

TOM III 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

Раздел I 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предметът на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно 

договорени цени,  съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с 

електрическа енергия за захранване на 15 обекта на Университет по хранителни технологии гр. 

Пловдив. Цената включва стойността на потребената активна електрическа енергия, разходи за 

балансиране и разходи на изпълнителя /доставчика/ за осигуряването на предлаганите услуги. 

           

Раздел II 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
Възложителят определя следните минимални изисквания по изпълнение  предмета на поръчката: 
- Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните 
небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график трябва да 
бъде в общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки 
от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 
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- Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО 
ЕАД. 
- Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия. 
- Регистриране на графици за доставка на електрическа енергия през Уеб портал. Генериране на 
различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества 
електрическа енергия, небаланси. 
- Следене на почасовите измерени количества електрическа енергия в табличен и графичен вид.  
- Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното 
електропотребление на Възложителя. 
- Оказване на съдействие в процеса на регистрация на обекта на Възложителя. 
- Участникът следва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, която 
позволява „on line“ достъп за потребителите. 
- Участникът следва да декларира броя на членовете, присъединени към стандартната му 
балансираща група. 
Възложителят няма да заплаща такса за: 
- Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и 
покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране;  
- Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. 
Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО. 
 
 

    Раздел III 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ 

Обектите на Университета по хранителни технологии са свързани към мрежа ниско напрежение 
/НН/, като достъпа и преноса на енергия до всичките 15 обекти са осигурени чрез  
разпределителната мрежа на един оператор /“ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД/.  
Тези обекти, описани и индвидуализирани по № на изм.точка и местонахождение са както следва: 
ИТН № 1470907 –  Учебен корпус блок І – ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1470908 – Учебен корпус блок ІІ  – ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1470909 – Учебен корпус блок ІІІ – ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1470910 – Учебен корпус блок ІV  – ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1470913 – Учебен корпус блок ІV  – ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1470925 – Студентско общежитие блок V  - ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1499699 – Студентско общежитие блок V  - ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1471005 – Студентско общежитие блок ІV - ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1471006 – Студентско общежитие блок ІІІ - ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1471007 – Студентско общежитие блок ІІ - ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1471008 – Студентско общежитие блок І - ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 4123260 – Спортна база УХТ – ниско напрежение, гр. Пловдив  
ИТН № 1470914 – Пилотна инсталация УХТ– ниско напрежение, гр. Пловдив 
ИТН № 1470915 – Пилотна инсталация УХТ – ниско напрежение, гр. Пловдив  
ИТН № 3166406 – Спортнооздравителен лагер „Батак“ – ниско напрежение, яз. Батак, землище 
общ. Пещера,  обл. Пазарджик 

 
 

    Раздел IV 

ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО 
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        Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия, което следва да бъде доставено 
за нуждите на горепосочените обекти на Университета по хранителни технологии за целия срок на 
договора е приблизително в размер на 2 948 793 kWh.  
 
         Посоченото прогнозно количество електрическа  енергия е  ориентировъчно и е определено на 
база потреблението и отчетите за  дванадесетте месеца на 2016 г.  - 1 474 396,77 kWh. Така 
определеното  количество електрическа енергия е само прогнозно и посочването му не задължава 
Възложителя да непременно да го потреби в същия размер. 
          
         При подготовката на офертите си участниците могат да имат предвид следните статистически 
данни за месечното потребление на електрическа енергия в Квтч за всеки един от обектите  през 
предходните три  календарни години, отразени  в табличен вид в следващите:  
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 Таблица 1                                                                               Потребена електрическа енергия в Квтч за 2016 г. 

 
 

       ИТН № януари февруари март   април  май юни юли август септември октомври ноември декември 
всичко квтч 

2016 г. 

1470907 22008,48 21119,16 19452 18257,34 14360,4 17868,42 15291,42 10672,68 11392,56 21207,96 23405,82 20489,52 215525,76 

1470908 13039,08 12936,6 11299,98 11119,38 8418,96 10423,2 7487,94 4451,34 6849,72 12136,92 14280,54 11342,64 123786,3 

1470909 18434,52 18939 17372,52 16773,6 13076,76 16398,6 14921,64 10715,16 11336,76 16949,88 17865,6 15089,64 187873,68 

1470910 6256,74 5253,03 4657,56 5129,43 3992,37 4026,54 3296,52 2845,83 2781,87 4709,04 6402,03 6949,71 56300,67 

1470913 1459,62 1578,87 1609,77 1452,63 1134,15 2540,73 2365,86 1951,89 967,95 1473,57 1612,05 1199,28 19346,37 

1470925 18952,56 13075,59 10136,46 8264,79 6096,06 4381,77 885,27 248,73 919,8 8442,54 12410,76 14758,98 98573,31 

1471005 34788,27 21768,21 20625,99 15492,18 12804,03 8524,17 1733,28 419,34 1717,26 17380,92 28384,59 26187,33 189825,57 

1471006 23145 17463,75 15193,11 13393,68 11586,78 8611,23 4145,4 584,22 550,98 11107,08 18031,8 19667,73 143480,76 

1471007 15285,66 15542,91 15330 14346,48 11856,69 9768,75 6417,03 6672,57 6773,19 14281,83 17226,18 15654,99 149156,28 

1471008 19403,16 13778,52 13173,27 12558,51 10831,35 7968,15 2197,71 779,58 2475,87 15439,53 21784,53 21276,84 141667,02 

1499699 12005,82 9067,29 7671,99 5463,03 4951,11 3580,5 1376,97 218,19 869,04 5608,08 9023,82 9822,15 69657,99 

3166406 2559,6 1327,32 1620,48 1022,52 1656,78 1124,64 2376,66 2665,14 1435,5 1396,44 1924,02 2048,94 21158,04 

1470914 2492,25 2963,07 3285,48 2651,37 1096,23 3355,08 2921,31 1965,51 2689,29 3418,98 3572,79 2487,66 32899,02 

1470915 186 38 108 122 87 78 85 39 55 67 105 119 1089 

4123260 3558 3351 2927 1517 1107 949 871 893 778 1843 3254 3009 24057 

всичко 
Квтч 193574,8 158202,3 144463,6 127563,9 103055,7 99598,78 66373,01 45122,18 51592,79 135462,8 179283,53 170103,41 1474396,77 

 
 

 

 

 



 

 

 

27 

 

 Таблица 2                                                                               Потребена електрическа енергия в Квтч за 2015 г. 

 
 
 

ИТН № януари  февруари  март  април  май  юни  юли  август  септември  октомври  ноември  декември  всичко кВтч 
2015 г. 

1470907 23655,72 24750,54 20722,26 19748,34 17621,64 17255,10 15565,02 12608,70 14053,44 20514,12 24990,60 21481,02 232966,50 

1470908 13350,06 15307,50 12056,52 10175,76 9615,72 9808,86 6564,48 4202,64 6211,56 11424,72 13496,52 11903,88 124118,22 

1470909 20868,12 24229,56 20186,64 17624,28 16194,48 16979,76 13903,44 10873,56 12039,84 16730,28 21044,76 18657,84 209332,56 

1470910 5848,65 7667,16 6364,44 5360,64 3754,71 2679,72 2540,61 2824,74 3285,90 4240,32 4340,70 5040,12 53947,71 

1470913 1463,94 1921,38 1601,04 1235,46 1127,16 1777,35 1272,00 1377,87 1208,58 1489,26 1491,24 1083,18 17048,46 

1470914 2555,04 4050,18 3574,80 3170,79 3962,04 4714,20 4258,56 526,29 3917,52 2914,68 2966,67 3936,57 40547,34 

1470915 108,00 144,00 129,00 123,00 105,00 88,00 93,00 0,00 94,00 81,00 122,00 123,00 1210,00 

1470925 19449,96 20052,66 14997,42 10109,70 6985,05 4755,99 1436,76 350,10 399,00 8393,19 14518,77 15040,80 116489,40 

1471005 37239,54 38756,34 30853,44 21256,35 15443,37 9054,12 2270,55 524,52 1676,01 17296,20 25193,82 29110,89 228675,15 

1471006 20867,73 22087,68 17077,50 13270,62 12173,10 9231,00 3479,34 505,65 1079,130 12607,47 18857,25 19833,18 151069,65 

1471007 15149,49 15675,99 14090,25 12547,26 13240,23 10364,76 6652,44 6439,83 7673,04 14117,61 17104,95 14829,27 147885,12 

1471008 20003,22 21842,91 19320,30 16814,28 14182,35 9581,55 3076,14 1294,38 2218,47 17087,76 21948,81 20740,20 168110,37 

1499699 12382,80 12194,40 9452,22 7139,34 5713,92 4534,53 1479,81 373,98 672,48 6716,31 9621,24 10571,07 80852,10 

3166406 2279,28 2389,56 1783,14 1450,08 1680,06 1478,70 2458,32 2670,30 1408,98 1937,10 1639,02 2547,66 23722,20 

4123260 3061,00 4299,00 3628,00 1929,00 403,00 0,00 1781,00 984,00 757,00 1925,00 2868,00 2669,00 24304,00 

Всичко 
кВтч 198282,55 215368,86 175836,97 141954,9 122201,83 102303,64 66831,47 45556,56 56694,95 137475,02 180204,35 177567,68 1620278,78 
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 Таблица 3                                                                               Потребена ел.енергия в квтч за 2014 г. 

 
 

ИТН № януари  февруари  март  април  май  юни юли  август  септември  октомври  ноември  декември  всичко кВтч 
2014 г. 

1470907 22981,74 26267,46 22839,72 20793,48 17241,90 18441,48 15619,08 12680,70 14397,18 22262,94 25335,72 21392,58 240253,98 

1470908 14551,02 16513,62 13353,30 12021,54 9838,98 11224,26 7483,20 3966,78 7349,52 12131,16 13734 11302,98 133470,36 

1470909 20346,00 24330,00 20641,32 19389,60 16326,72 17534,28 15169,44 12617,52 14342,88 18697,56 21640,56 18864,48 219900,36 

1470910 6210,03 6896,85 5154,60 4603,08 3630,30 3745,14 2792,64 2251,38 2341,98 3375,54 4307,94 5254,17 50563,65 

1470913 997,20 1500,24 1617,66 1180,50 997,29 1708,71 994,86 700,83 1046,46 1809,75 1803,12 1487,49 15844,11 

1470914 2755,80 4625,04 4040,13 4204,08 3693,75 3304,89 2327,49 1291,89 3886,44 4042,86 4153,47 3296,70 41622,54 

1470915 163,00 75,00 119,00 108,00 103,00 86,00 74,00 0,00 99,00 81,00 110,00 138,00 1156,00 

1470925 17419,08 19671,12 14312,28 13328,52 9079,05 5780,61 1344,93 167,64 1166,79 10602,18 15210,27 14495,37 122577,84 

1471005 28361,31 32278,05 23208,24 21247,65 15585,15 11548,98 3091,68 604,41 3024,42 18982,14 28707,42 28648,95 215288,40 

1471006 19828,11 20370,81 16813,62 17053,44 11542,02 8058,54 2587,44 597,78 1140,36 15034,59 18840,90 18368,37 150235,98 

1471007 15829,74 16890,45 15932,55 16279,44 12254,46 9518,91 5509,05 5406,78 6508,74 14705,49 16428,90 14690,64 149955,15 

1471008 22206,03 24734,52 21769,83 23475,75 17755,41 13458,21 4023,84 1978,35 4933,47 21137,01 20937,87 19502,28 195912,57 

1499699 11181,06 12277,62 8206,29 8070,42 5495,13 4369,23 1703,94 222,84 1286,94 7463,25 9810,51 9420,00 79507,23 

3166406 1839,90 839,88 995,58 1420,92 1871,58 1451,88 2553,78 2655,24 1656,12 2392,74 2095,38 2142,06 21915,06 

4123260 3282,00 3623,00 2796,00 1473,00 977,00 775,00 643,00 927,00 794,00 1569,00 2046,00 3067,00 21972,00 

Всичко 
кВтч 187952,00 210893,70 171800,10 164649,40 126391,70 111006,10 65918,37 46069,14 63974,30 154287,20 185162,10 172071,07 

1660175,23 
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TOM IV 

 

                                                                                     ДОГОВОР                                                           Проект ! 

 

ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Днес, ............. 2017 г., в гр. Пловдив, между: 

1. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Марица“ 
№ 26, ЕИК 000455440, ид. № по ЗДДС BG000455440, представляван от проф.д.т.н. инж. 
Кольо Тенев Динков – Ректор, и Таня Николова Диварова – Главен счетоводител, наричан 
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ......................................................, със седалище и адрес на управление: 
..............................................., ЕИК .........................., ид. № по ЗДДС ...................., 
представляван от ...................................................., наричан от друга страна за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

на основание чл.183 във вр. с чл.112 от ЗОП след проведена открита процедура и Решение № 
.................../ ................ 2017 г. за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор за 
следното: 

  

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.1. (1)  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни при условията на настоящия 
договор доставка на нетна активна електрическа енергия; да осигурява услуга по прогнозиране на 
потреблението, както и по изготвянето на графици от координатора на балансиращата група, 
подаването им, коригирането им при необходимост. 
(2) Съответните обекти и точки на доставка на Възложителя са посочени в Техническа 
спецификация, която е неразделна част от настоящия договор. 
(3) С подписването на този договор Възложителят става член на балансиращата група на 
Изпълнителя, а Изпълнителят се задължава да регистрира Възложителя като непряк член на 
групата съгласно ПТЕЕ. 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 са за 
сметка на Изпълнителя. 
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 II. СРОК НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. Този договор влиза в сила от датата на подписването му, като ефективното му изпълнение 
започва считано от 1-во (първо) число на следващия месец. 

Чл.3. Този договор се сключва за 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на ефективното 
му изпълнение. 

Чл.4. Мястото на доставка на електрическа енергия са обектите на Университета по хранителни 
технологии, разположени на територията на община Пловдив и община Пещера, подробно 
описани в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящия договор. 

 

 III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.5. (1) Цената за доставка на 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия е ..............лв. 
(словом .....................) без ДДС. 

(2) Общата стойност на договора се формира на база на направените за срока на действие на 
договора доставки на нетна активна електрическа енергия. Към тази сума се начислява ДДС. 
Прогнозната стойност на договора е ..................  лв. (словом ...........................) без ДДС, съответно 
.................... лв. (словом .......................) с вкл. ДДС. 

Чл.6. (1) В цената по чл.5, ал.1 се съдържат всички разходи на Изпълнителя, свързани с 
изпълнението на поръчката и включва: цената за нетна активна електрическа енергия, разходите 
за балансиране и всички други разходи на Изпълнителя за извършване на договорените доставки. 
Не се начисляват суми за регистрирани небаланси при излишък и недостиг. В случай на небаланси, 
същите са за сметка на Изпълнителя. 

(2) Цената за 1 (един) MWh електрическа енергия не подлежи на промяна, като в нея не се 
включват цените, регулируеми от КЕВР, акциз и ДДС. 

Чл.7. (1) Плащанията ще се извършват ежемесечно за размера на действително потребеното 
количество електрическа енергия. 

(2) Плащанията ще се извършват по банков път, по посочената от Изпълнителя банкова сметка в 
срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на надлежно оформени счетоводни 
документи, а именно: 

Банка: .......................... 

IBAN: ……………………………… BIC: ……………………………… 

(3) Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всички последващи промени по 
предходната алинея, незабавно след промяната. При неуведомяване/несвоевременно 
уведомяване, се счита, че плащанията са надлежно извършени.  
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 Чл.8. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на 
договора без ДДС, равно на ...................... лв. (словом ..............................) и се внася от Изпълнителя 
преди подписване на договора. 

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя след изтичане на 30 (тридесет) дни 
след изтичане срока на изпълнение на договора. 

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа при лошо изпълнение, частично или цялостно 
неизпълнение на договора. 

(4) При лошо изпълнение на възложената работа и претърпени вреди от Възложителя над размера 
на внесената гаранция за изпълнение, Възложителят може да иска от Изпълнителя обезщетение за 
неизпълнение по общия исков ред.  

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.9. Изпълнителят осигурява редовно и качествено снабдяване с електрическа енергия до всички 
сгради на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от 
настоящия договор.  

Чл.10. Изпълнителят е длъжен: 

1. Да продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в мястото/местата 
на доставка, съгласно ПТЕЕ; 

2. Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, посредством изграждане на 
стандартна балансираща група, на която е координатор, без Възложителят да заплаща такса за 
участие; 

3. Да оказва съдействие в процеса на регистрация на обекта/обектите на Възложителя; 
4. Да уведомява Възложителя в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от настъпване на събитието 

при: невъзможност или забавяне изпълнението на задълженията му по договора, промяна в 
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия във връзка с 
изпълнението на настоящия договор, промяна в данните на регистрация, данните за издаване 
на фактури и др.; 

5. Да предоставя на Възложителя данни, документи и информация по чл.38б от Закона за 
енергетиката; 

6. Да изготвя дневни почасови товарови графици за целия срок на договора, като дневният 
график обхваща 24 часа от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден; 

7. Да регистрира графици за доставка на електроенергия през Уебпортал, да генерира графични и 
таблични справки за договорените и измерени количества електроенергия, както и небаланси; 

8. Да поддържа и предава електронната база данни за часовото и месечно електропотребление 
на Възложителя; 

9. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия; 
10. Да спазва разпоредбите на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове към 

него, ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да не бъде отстранен от 
пазара на балансираща енергия; 

11. Да осигури онлайн мониторинг на всяка измервателна точка от обектите на Възложителя, като 
мониторинг системата бъде достъпна и за Възложителя. 
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Чл.11. Изпълнителят има право: 

1. Да получи необходимото съдействие от Възложителя във връзка с изпълнение задълженията 
си по настоящия договор; 

2. Да получи уговореното възнаграждение за извършените доставки при условията на раздел III 
от настоящия договор. 

 
 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.12. Възложителят е длъжен да оказва пълно съдействие на Изпълнителя по повод 
изпълнението на настоящия договор.  

Чл.13. Възложителят се задължава да заплаща договорената цена за доставената електрическа 
енергия до точките на доставяне в сроковете и при условията на този договор.  

Чл.14. Възложителят е длъжен да уведоми незабавно Изпълнителя при: 

а/ невъзможност или забавяне изпълнението на задълженията му по договора; 

б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на изпълнение на 
задължението му за приемане на договорените количества електроенергия; 

в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по 
изпълнението на този договор; 

г/ промяна в данните за регистрация, в номера на банковите сметки, в данните за издаване на 
фактури и др. 

Чл.15. (1) Възложителят има право на възражения за отклонение от договорените параметри и 
начислените количества електроенергия. 

(2) Възложителят има право да поиска проверка при нарушения в доставките на електроенергия.  
В този случай се извършва проверка в срок, уговорен между страните по настоящия договор, като 
за резултата от проверката се подписва двустранен протокол. 

 

 VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.16.  В случай, че по вина на Изпълнителя повредите в неговите системи за доставка на 
електроенергия не бъдат отстранени в срок до 48 часа от установяването им, той дължи неустойка 
в размер на левовата равностойност на стойността на недоставената електрическа енергия. 
Дължимата неустойка се заплаща от Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от извършеното 
нарушение. 
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Чл.17. В случай, че Изпълнителят виновно не изпълни задълженията си да достави електрическа 
енергия в договорените количества и със съответните параметри по периоди, то тогава той дължи 
неустойка за недоставената или доставената с влошени параметри електроенергия, за времето от 
установяване неизпълнението на договора до възстановяване на нормалното електроснабдяване. 

Чл.18. (1) При неизпълнение в срок да заплаща ежемесечно задължението си за потребената 
електроенергия, Възложителят дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на 
забавата до деня на изплащане на дължимата сума от Изпълнителя. 

(2) Възложителят изпада в забава по ал.1 от първия работен ден след изтичане на срока за 
плащане. 

(3) Изпълнителят има право да прекъсне доставките на електроенергия при забава в плащането на 
дължимите суми повече от 3 (три)  месеца след определения срок за плащане, след 
предварително 15-дневно писмено уведомление до Възложителя. 

Чл.19. (1) Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в случаите на недоставяне на заявеното 
количество електрическа енергия, в размер на 10 % (десет процента) от стойността на 
недоставеното количество. 

(2) Възложителят има право да се удовлетвори за начислените от него неустойки от внесената от 
Изпълнителя гаранция за изпълнение. 

Чл.20. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество при или по повод 
изпълнението на договорните си задължения отговорност носи изцяло Изпълнителят. 

Чл.21. Страните не си дължат неустойки в случай на въвеждане на ограничителен режим (чл.70 – 
чл.74 от Закона за енергетиката), временно прекъсване на пазара или ограничаване на 
количествата за доставка от страна на Оператора на електроенергийната система (ОЕС) по реда и в 
случаите, указани в ПТЕЕ и ПУЕС, с изключение на случаите, при които авария или дълготраен 
недостиг са настъпили по вина на Изпълнителя. 

 

 VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.22. Действието  на този договор се прекратява:  

1. с изтичане на неговия срок; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, считано от уговорена между 

страните дата; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 
4. с едностранно писмено изявление на изправната страна при системно неизпълнение на 

задълженията от другата страна, отправено в 7-дневен срок преди прекратяването; 
5. от всяка от страните, с 15-дневно писмено предизвестие, поради непреодолима сила и/или 

непредвидено обстоятелство, възникнали след сключването на договора и продължили 
повече от 3 (три) месеца; 

6. от всяка от страните при прекратяване на юридическото лице или откриване на производство 
по несъстоятелност; 

7. в случаите на чл.118, ал.1 от ЗОП. 
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Чл.23. При прекратяване на договора извън случаите по чл.22, т.1, страните подписват двустранен 
протокол, с който се отчита състоянието на договора до момента на прекратяването или 
развалянето му и съгласно който уреждат финансовите отношения помежду си.   

 

 VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 1 

 

Чл.24. (1) За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за подизпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да 
бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на 
договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 
предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия 
договор е на Изпълнителя. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя, не е 
включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на 
дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, 
се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от 
страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл.25. При сключване на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на изпълнителя, 
последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

а) приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

б) действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 
договора; 

в) при осъществяване на контролните си функции по договора възложителят ще може 
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

Чл.26. (1) 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 директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по предходната алинея се извършват въз основа на искане, отправено от 
Подизпълнителя чрез Изпълнителя до Възложителя.  

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва изцяло или частично плащанията като недължими. Когато искането за плащане е 
оспорено, Възложителят има право да откаже плащането към Подизпълнителя, до отстраняване 
на причината за това. 
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 ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

      

Чл.27. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако 
те са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.28. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо 
събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след 
сключването на договора, което прави изпълнението му невъзможно. Обстоятелства на 
непреодолима сила са (изброяването не е изчерпателно): война, саботаж, въстание, революция, 
бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, 
торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, 
обледявания) и др. 

Чл.29. (1) Всяка една от страните е длъжна да уведоми незабавно, с последващо писмено 
потвърждение, другата страна за настъпването и прекратяването на непреодолима сила в 24 часа 
от възникването, респективно края на събитието. Възникването и времетраенето на събитието на 
непреодолима сила трябва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата или 
от съответния компетентен орган в 14-дневен срок от датата на възникване.  

(2) В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила, не изпрати уведомление в срока 
по ал.1, същата губи правото да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.30. Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на непреодолима сила, 
страните не носят отговорност за своето неизпълнение. 

Чл.31. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е настъпило вследствие на 
неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да 
бъде преодоляно. 

Чл.32. Ако непреодолимата сила, съответно спирането чл.30 продължи повече от 30 (тридесет) дни 
и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в 
бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна. 

 

 Х. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

       

Чл.33. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена 
форма за действителност. 

Чл.34. В 7-дневен срок от подписване на настоящия договор страните по него си разменят в 
писмен вид адреси, телефони, банкови и др. реквизити за кореспонденция, както и име/имена и 
координати за връзка на упълномощените представители. 

Чл.35. Ако някоя от страните промени посочените в  предходния член данни, без да уведоми 
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления, призовки и др. 
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 ХІ. ОБЩИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.36. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала й известна при и по повод изпълнението на този договор. 

Чл.37. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на 
договора като цяло. 

Чл.38. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с 
неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля, а при необходимост – с 
подписване на двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват 
елементите на договора в нарушение на чл.116 от ЗОП. 

Чл.39. Всички спорове, възникнали при изпълнението на договора, ще бъдат решавани чрез 
двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение, те ще се решат съгласно 
действащото законодателство на Република България. 

 

 ХІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ 

1) НЕК (Национална електрическа компания) или Преносно предприятие или Обществен 
доставчик е юридически субект, който е лицензиран за дейността пренос на електрическа енергия 
през електропреносна мрежа, както и за дейността обществена доставка на електрическа енергия. 
2) Оператор на пазара – Електроенергиен търговски оператор (ЕТО), като звено от ЕСО ЕАД 
(Електроенергиен системен оператор), извършващ регистрацията на търговските участници на 
пазара на електрическа енергия и отговарящ за регистрацията на дневните товарови графици и 
цялото администриране на свободния пазар на електрическа енергия. 
3) Договор е настоящият документ, включително неговите приложения и допълнителни 
споразумения, съгласувани и подписани от страните. 
4) Договорна цена е цената за мегават час активна електрическа енергия, която не включва 
мрежовите такси за пренос, достъп, разпределение, акциз, зелена енергия, ДДС и всички други 
законово въведени от компетентните органи. 
5) Договорено количество, изразено в MWh, е количеството електрическа енергия, договорено 
между Изпълнителя и Възложителя. 
6) Период на сетълмент е период от 60 (шестдесет) минути, който започва от кръгъл час. 
7) Мощност, изразена в MW, е средната мощност, потребена от Възложителя и измерена чрез 
средствата за измерване в точката на доставяне на обектите на Възложителя към преносната 
и/или разпределителните мрежи за интервал от 1 (един) час, започвайки в началото на всеки час. 
8) Дневен график или Дневен товаров график означава график за доставка на електроенергия, 
обхващащ 24 последователни часа, по който Изпълнителят по настоящия договор ще доставя 
електрическа енергия на Възложителя. 
9) ПТЕЕ са Правилата за търговия с електрическа енергия, приети от КЕВР на основание чл.91, ал.2 
от Закона за енергетиката (ЗЕ). 
10) ПУЕС са Правилата за управление на електроенергийната система, приети от КЕВР на 
основание чл.83, ал.1, т.4 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 
11) „Правила за измерване“ (ПИКЕЕ) - Правила за измерване на количеството електрическа 
енергия, приети от КЕВР на основание чл.83, ал.1, т.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 
12) САТЕЕ е Система за администриране на търговията с електрическа енергия. 
13) Пренос е транспортиране на електрическа енергия през преносната и/или разпределителните 
мрежи.  
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14) Достъп е правото да се пренася електрическа енергия през преносната и/или 
разпределителните мрежи. 
15) Активна електрическа енергия – електрическата енергия, произвеждана от генераторите и 
доставяна в течение на определен период от време, способна да създаде механична работа, 
измервана почасово в мегаватчаса (MWh) или производни единици. 
16) Непряк член на балансираща група – потребител, който има сключен договор само с един 
доставчик, като отговорността за балансиране е прехвърлена на този доставчик. 
17) НПО – независим преносен оператор. 
18) Оператор на електроразпределителната мрежа (ОЕМ) - енергийно предприятие, което 
осъществява разпределение на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа и 
отговаря за функционирането на електроразпределителната мрежа, за нейната поддръжка, 
развитието й на дадена територия и за взаимовръзките й с другите мрежи. 
19) Отчетен период – за отчетен период се счита всеки календарен месец  и обхваща сделките с 
електрическа енергия, извършени от първо до последно число включително на съответния 
календарен месец. 
20) Пазар на балансираща енергия – организирана търговия с електрическа енергия за целите на 
поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система.  
 
Неразделна част към настоящия договор са: 
-Техническо предложение на Изпълнителя; 
-Ценово предложение на Изпълнителя; 
-Техническа спецификация на Възложителя. 
 
Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за 
Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя. 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
   
 
 
 

 

 

(1) Клаузите, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил 
използването на подизпълнители 

 

 

 

 

  


