ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД - ЛОВЕЧ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “КУМЕР“ООД
ПРЕДМЕТ: “Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор
на координатор на балансираща група за нуждите на МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“
АД Ловеч“
ДОГОВОР

Днес,

година, в град ЛОВЕЧ, между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”
АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р.Румяна Нановска - Изпълнителен директор на МБАЛ АД, в
качеството си на орган по чл.7, т.З от ЗОП, Детелина Георгиева -гл.счетоводител, с адрес
гр.Ловеч, ул. "Съйко Съев” №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост
’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2. “КУМЕР ООД“ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “..Бяло поле” № 3, ЕИК/код
по Регистър БУЛСТАТ 200907117 ДДС номер BG 200907117, представлявано от Емилия
Йорданова Илиева в качеството на управител, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от
друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“);
на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с Решение от
25 от 26.10.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на
координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“,
се сключи този договор („Договора“) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на
балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р. Параскев Стоянов“АД Ловеч“, при следните
условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на
необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия
ниско напрежение и съответните свързани с това услуги, да осъществява задълженията си на
координатор на балансираща група за ниско напрежение при условията на свободен пазар за
нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“, съгласно Предложение за изпълнение
на поръчката и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.
(2) Прогнозните количества се известяват на ECO ЕАД под формата на дневни графици за
доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да
доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия на електрическа енергия (ПТЕЕ).
Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
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(4)С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник
в групата - непряк член, съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. В този
случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на
сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на
балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(б)Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с който
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл.23 ПТЕЕ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на координатор на балансираща група, съобразно
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), поема отговорността за балансиране и
приема да осъществява дейностите, съпътстващи и свързани с балансирането и доставката на
електрическа енергия (включително извършва планирането, договарянето на конкретните
количества електрическа енергия, изготвяне и администриране на конкретни количества
електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др., съпътстващи и свързани с
балансирането и с доставката на електрическа енергия), за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да
заплаща допълнително извън цената за доставката, уговорена в настоящия договор.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член съгласно
ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки
период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане
се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по
балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(в)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като Координатор на балансираща група осигурява участие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в балансиращата група при условията на равнопоставеност и прозрачност на
начина на изчисляване на индивидуалния небаланс и на разпределение на груповия ефект
между участника и останалите участници в групата.
II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл.2. Настоящият Договор влиза в сила след изрично писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
че изпълнението му започва и се сключва за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от
датата на първия регистриран график за доставка, т.е. от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за регистриран график в ECO.
Чл.З. Място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч :
административната сграда, находяща се в гр. Ловеч, ул.Съйко Съев № 27, съгласно приложения
списък
СПИСЪК
НА ОБ ЕКТИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МБАЛ ПРОФ Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНО В АД ЛОВЕЧ
Обект №
Абонатен номер Точка на доставка Мощност
Брой на фазите
Ниво на
напрежение
6004880840
51600015
32Z103002285056X
НН
3 /три/
600
6004880849
51600016
32Z103002285057V
600
нн
3 /три/
III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
Чл.4. (1) Цената за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение е както следва: 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 ст./ без ДДС или 118,88 (сто
и осемнадесет лева и 88 ст.) лева/MWh с ДДС, съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2)Цената по чл. 4 на електрическата енергия се определя в лева/MWh за количеството
доставена електроенергия, съгласно предоставените измервателни данни от страна на
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собственика на измервателните системи, в зависимост от местонахождението на обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В цената по чл. 4 се включва единствено цената за доставка на нетна активна електрическа
енергия и всички други разходи, свързани с нея: разходите за балансиране, разходи за
прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици
(на дневните почасови товарови графици) и други разходи, свързани с изпълнението на
предмета на поръчката, без да се начисляват такса за участие в балансираща група и суми за
недостиг или излишък в балансиращата група. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват
допълнително неустойки и/или суми за излишък и недостиг.
(4) Цената на доставка на електрическа енергия, определена в настоящия договор не включва
регулаторно определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните
мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, определената с решение на
КЕВР такса (цена) „задължения към обществото" и акциз.
(5) Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно и е в размер на
152141,99 /сто петдесет и две хиляди сто четиридесет и един лева и 99 ст/ лева без ДДС, или
182 570,40 /сто осемдесет и две хиляди петстотин и седемдесет лева и 40 ст./ лева с ДДС за
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение. Или ориентировъчно 237 384,71 лв
без ДДС или 284 861,65 лв. с ДДС за доставка на електрическа енергия, регулаторно
определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена
за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, определената с решение на КЕВР такса
(цена) „задължения към обществото" и акциз.
(6) Крайната обща стойност на договора ще се формира на базата на направените през времето
на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
според реалното потребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към тази сума се начислява ДДС.
Чл. 5. (1) Върху така определената в чл. 4 цена за доставка на нетна активна електрическа
енергия за ниско напрежение, се начисляват допълнително й дължат регулаторно определените
цени за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други регулируеми от КЕВР цени и
акциз по ЗАДС, законосъобразните размери на данък добавена стойност (ДДС) и всякакви
нормативно определени добавки върху цената на електрическата енергия, независимо от
тяхната форма, прогнозно за 24м - 85 242,72 лева без ДДС или 102 201,26 лева с ДДС.
(2) Цената на доставка на електрическа енергия по чл. 4 не включва услуги, свързани с
ползването на съответните мрежи и предоставяните от операторите на съответните мрежи
услуги.
(3) В случай на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
(5) Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия не подлежи на промяна, освен в
случаите, регламентирани в чл. 116 ЗОП, като в цената не се включват цените, регулируеми от
КЕВР и дължимия акциз.
Чл. 6. (1) По време на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за нетна активна електрическа енергия не се променя, освен при
намаляването й в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 116 от ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група.
(3) При необходимост от добавяне на нов обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. За новите обекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставки на
количествата активна нетна електрическа енергия по цена, в размера и при същите условия,
валидни за първоначално уговорените с документацията обекти. При отпадане на предварително
зададени обекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подлежи на санкции и неустойки от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) В случай, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за даден период от време не осъществи доставката на
Заличена
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доставчик от последна инстанция, разликата в цената на това количество електроенергия е
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща един път в месеца потребеното количество електрическа
енергия, в български лева, по банков път, включително й чрез второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно оферираната в Ценовото
предложение единична цена на нетна активна електрическа енергия. Плащанията се извършват
с банков превод, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката и
получаване на надлежно оформена фактура в оригинал, включваща данни за действително
изразходваното потребление на електрическа енергия по единичната цена за 1 MWh нетна
електрическа енергия, оферирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки електромер поотделно на
обектите на Възложителя; акциз; определената с решение на КЕВР цена /такса/ „задължения към
обществото“ и ДДС. Във фактурата се посочва също цената за достъп и пренос, която
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на електроразпределителните дружества от името и
за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)
Плащанията се извършват по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова
сметка както следва:
ЗаличенаАсет
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(3) Всяка издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура следва да включва консумираната активна
електрическа енергия за съответния месец, отчетена по измервателния уред на съответната
измервателна точка, по определената в договора цена, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС и
определената с решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото", както и всички
мрежови услуги с подробна разбивка съгласно чл. 20 от ПТЕЕ.
(4) При промяна на банковата сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди извършване на
дължимото плащане, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване
на промяната. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по
посочената в договора сметка се счита за валидно извършено.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1.Да извършва доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на договорените количества електрическа енергия с
необходимото качество в местата на изпълнение на доставката, а именно обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като извършва й задълженията на координатор на стандартна балансираща
група;
2. Да извърши първоначалната регистрация на график в ECO ЕАД не по-късно от 10 (десет)
работни дни след подписване на настоящия договор, както и да уведоми своевременно в
писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за регистрацията на първия график.
3. Да спазва разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към него, всички
изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и разпорежданията на
оператор на електропреносна мрежа (OEM).
4. В качеството си на координатор на стандартната балансираща група- да осигурява
прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и
договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия съобразно Правилата
за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на
електрическа енергия като участник в стандартна балансираща група без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
заплаща такса за участие; да заплаща от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената за достъп
и пренос, дължима към електроразпределителните дружества за консумираната електрическа
енергия в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да присъедини нови обекти /или да отдели /отчужди/
съществуващи, по писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Заличена
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5. В качеството си на координатор на стандартната балансираща група- да осигурява
отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електрическа
енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг
и без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие в балансиращата група.
6. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така, че
да осигури изпълнението на настоящия договор.
7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно или в най-краткия обективно възможен срок при:
- невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора:
- промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по
изпълнението на този договор:
- промяна в данните на регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и
ДРв.Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор информация,
данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора;
9.Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката /ЗЕ/ и наредбите към
него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (OEM) така,
че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия;
Ю.Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество електроенергия
и предоставените във връзка с това услуги, включително разходите за такси за мрежови услуги,
добавка „задължение към обществото“, пренос и достъп до електроразпределителната мрежа,
както и други цени и такси, регулируеми от КЕВР, съгласно изискванията на чл. 7 от настоящия
договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията
си по този Договор, включително й предоставянето на информация и съответните документи от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. при надлежно изпълнение на договора да получи съответното уговорено възнаграждение за
извършените доставки (количества електрическа енергия) при договорените условия в
настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на доставка,
съгласно уговореното в настоящия договор;
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа енергия по цената,
определена съгласно уговореното в Раздел III и предоставените във връзка с това услуги, при
условията и в срока по този договор, както и нормативно установените данъци, акциз и такси.
3. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
при и по повод изпълнението на задълженията му по настоящия договор.
4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия възможен срок при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на изпълнението
на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по
изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури, в
номерата на банковите си сметки и др.;
б.да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор информация,
данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
б.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще разполага с правото да изтегля партиди или да присъединява нови Заличена
обекти, по съответния ред, с изискуемите за това документи. В този случай, най-малко
месец съгласно
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преди за съответните обекти да са налице всички обстоятелства, за да бъдат включени в
списъка за доставка на нетна енергия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва писмено да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вида на обекта, неговото местонахождение, мощност и други характеристики.
(2) В случай на неизпълнение на задълженията и клаузите на настоящия договор или
неизпълнение разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото
предложение дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати
изпълнението на настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, като задържи
внесената гаранция.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква информация, данни и документи, свързани с изпълнението на договора без това да
пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да реализира текущ контрол по изпълнението на договора без това да пречи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява договорните си задължения.
3. Да откаже плащане по фактура:
3.1. когато Измерването и отчитането на доставените количества стока не е в съответствие с
изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ;
3.2. когато към цената за доставка на 1 МВтч нетна активна електрическа енергия ниско
напрежение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е начислил акциз, мрежови услуги, такса „Задължения към
обществото", които не са в законосъобразни размери;
3.3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е издал фактура, която не отговаря на изискванията на Закона за
счетоводство и/или последната не включва данни за изразходваното потребление на
електрическа енергия за всеки електромер поотделно на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество,
количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с
техническата спецификация и с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. (1) По разпореждане на ECO ЕАД, съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще увеличава,
намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа
енергия и ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ECO ЕАД при условие, че това се
налага от ограничения в електроенергийната система.
(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат съгласно ПТЕЕ.
VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 11. Прехвърлянето на собствеността върху доставените количества електрическа енергия, се
осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на
електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след
постъпването им в мястото на доставка.
VII. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ. ОТЧИТАНЕ
И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл. 13. (1) Измерването на доставените количества електрическа енергия в мястото на доставка
следва да бъде в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия
/ПТЕЕ/ и действащите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят на
съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични
изисквания и характеристики, описание и точност.
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно изискванията,Заличена
определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
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Чл. 14. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните от средствата за контролно мерене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2)При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и след
направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да предостави на другата
страна в срок до 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща
количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи
причината за различията. Тези различия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се фактурира
реално доставеното количество електрическа енергия.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.15.(1)При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер на 2 /ДВА/ на
сто от прогнозната стойност на договора без ДДС, равна на 3042,84 лева /три хиляди и
четиридесет и два лева и 84 ст./
(2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява.
(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.
(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.
(6) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на
договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.
(7) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея,
банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на
действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на
договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за
изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.
(10) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след
изтичане срока на договора, освен ако не са налице условия за нейното задържане. При
освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.
(11) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 2 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на банката с
копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. когато е във формата на застраховка - чрез изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(12) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
(13) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни да
Заличена
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката
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на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 15, ал. 1 от
Договора.
(14) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за
изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение
в по-голям размер по общия ред.
IX. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 16. (1) При доказване, от страна на Мрежовия оператор, на извършена нерегламентирана
манипулация на средството за търговско измерване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то той
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ) носи отговорност и санкции за своите действия.
(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените
срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху
просроченото плащане за периода на забава.
(3) При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поетото задължение за доставка на
електрическа енергия съгласно договора или при прекратяване на договора на основание чл. 9,
ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% (тридесет на сто)
от общата прогнозна стойност на договора по чл. 4, ал. 5.
(4) При прекратяване на договора на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 5 % (пет на сто) от общата
прогнозна стойност на договора по чл. 4, ал. 5.
(5) При частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на
неизпълнената част.
(6) При некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 30% (тридесет процента) от стойността на некачественото изпълнение.
(7) При системно неизпълнение (три и повече пъти) на задълженията по настоящия договор от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора
поради виновно неизпълнение, без да определя срок за доброволно изпълнение, като внесената
гаранция остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената
неустойка/обезщетение и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(9) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати стойността
на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение до
размера на начислената неустойка.
Чл. 17. (1) Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея задължения и при
неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, съгласно действащото гражданско и
търговско законодателство на Република България, като договорените неустойки и обезщетения
не лишават страните да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред.
(2)Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на непреодолима сила
(съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), страните не носят отговорност за своето
неизпълнение.
X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 18. (1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да Заличена
бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
информация съгласно
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(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 и
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.
XI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Страните по настоящия Договор се съгласяват, че при възникване на обстоятелства,
които не са могли да предвидят към момента на сключване на Договора и които могат да
повлияят върху крайния резултат на Договора, в това число промяна в нормативната уредба,
решения на КЕВР, промяна на цените на производителите на електрическа енергия по време на
действие на Договора, всяка от тях може да поиска изменението му. В случай че страните не
успеят да постигнат споразумение относно изменението на договора и запазването на неговото
действие би довело до сериозни загуби за една от страните, то увредената страна има право да
инициира действия по прекратяване на настоящия договор съгласно чл. 20, ал. 1, т. 3.
(2)Договорът се изменя и/или допълва само в писмена форма по взаимно съгласие на страните
по реда на чл.116 ЗОП.
Чл. 20.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока за изпълнение на Договора;
3. едностранно, с писмено уведомление, отправено до другата страна, при наличието на
основателна причина по смисъла на ал. 3 по-долу;
4. когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на някоя от страните;
5. едностранно с 3-месечно писмено предизвестие, отправено до друга страна.
6. Едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при виновно неизпълнение на
задълженията, възложените с настоящия договор от страна на Изпълнителя.
(2) В предизвестието за прекратяване по т. 3 трябва да се посочи причината за прекратяването на
Договора, така както е уговорено в настоящия Договор и датата, на която прекратяването ще се
счита настъпило.
(3) Страните се договарят за основателна причина за прекратяване на Договора да се счита всяко
от следните обстоятелства:
1. отстраняване от пазара на балансираща група;
2. неподновяване или отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. при прекратяване като юридическо лице на някоя от страните без правоприемство;
5. настъпване на събитие, съставляващо непреодолима сила, което причинява забавяне
на изпълнение на Договора с повече от 60 (шестдесет) дни. Двете страни подписват протокол за
прекратяване на Договора и уреждане на финансовите си взаимоотношения без да се
начисляват лихви по тях;
6. обстоятелство по смисъла на чл. 19, ал. 1.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие, с уведомление,
изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече
Заличена
от 3 (три) дни;
информация съгласно
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2. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за
участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в
случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със
съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
(б)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1, т.1 от ЗОП, без да дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора с едномесечно предизвестие и задържа внесената
гаранция за изпълнение, в случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението не съответства с Предложението за изпълнение на поръчката
и/или Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди
прекратяване на договора.
XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска на което и да е от основанията
посочени в чл. 116 от ЗОП.
Чл. 22. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за
обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите
действащи нормативни актове.
Чл. 23. (1) Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по
изпълнението му ще се осъществява само в писмена форма. Съобщенията ще се получават на
следните адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ - гр.Ловеч 5500, ул.”Съйко Съев” №27 за контакти: тел.
068/667250, 068/603370 , факс 068/603371, имейл: mbal lovech@abv.bq ; официална страница на
интернет адрес: http://www.mbal-lovech.com , интернет адрес на профила на купувача:
http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, р-н Витоша, ил. Бяло поле № 3, ет.4, офис 12, тел:
+359882481110, имейл адрес: office@kummerbq.com
(2)При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-дневен срок от
промяната.
Чл.24. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено
съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на
последния известен адрес.
Чл. 25. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с
неговото изпълнение ще се изпълняват от двете страни в дух на добра воля с двустранни
писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в
нарушение на чл. 116 от ЗОП.
Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентен съд на територията на
Република България по реда на ГПК.
Чл. 27. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.
Заличена
информация съгласно
чл.37 от ЗОП
Страница на
10 основание
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Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от настоящия Договор не прави невалидна никоя друга
негова клауза или Договора като цяло.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от този договор е:
> Предложение за изпълнение на поръчката на участника избран за
изпълнител
> Ценовото предложение на участника избран за изпълнител
ГОВАРЯЩИ:
Заличена
информация съгласно
чл.37 от ЗОП
Съгласувано с юрис
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕ
/ д-р Румяна Нановска/
Заличена
информация съгласно
чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679

Заличена
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Образец № 4
ЦЕНОВО ПРВДЛОЖЕНИЕ

От Емилия Йорданова Илиева, в качеството си на Управител на „КУМЕР" ООД, със
седалище и адрес на управление:. ПК 1618, гр. София, район Витоша, ул. „Бяло поле"№
3, ет. 4, офис 12, с тел: +359 896 88 88 81/+359 882 48 11 10, факс: .............. email:
office@kummerbg.com. вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с
ЕИК 200907117, ИН по ЗДДС № 200907117.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1.
За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на
настоящата процедура, Ви отправяме нашето Ценово предложение за участие в
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на
балансираща група за нуждите на МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов" АД Ловеч"
Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от Възложителя за
изпълнението на поръчката.
I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО Й
След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за участие,
ние предлагаме да извършим изпълнението на обществената поръчка с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на
координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД
Ловеч", при следните ценови условия:
1. Предлаганата от нас крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа
енергия за ниско напрежение е както следва: 99.07000 (деветдесет и девет лева нула
седем нула нула нула ст.) лева без ДДС.
Тройнотарифно измерване:

Цена за един МВтч електрическа
енергия без ДДС
99.07000
99.07000
99.07000

297.21000
Общо лева без ДДС / Д + Н + В/ за един МВтч
*Ц енат а следва да се посочи с цифри и словом и да бъде с точност до петия зн ак след
десет ичнат а запет ая.
2.
В предложената цена е включена цена на нетна активна електрическа енергия
за ниско напрежение и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия,
разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по

изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови

графици), такса за участие в балансиращата група и всички разходи свързани с
изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително да се начисляват
суми за излишък и недостиг на небалансите, както и всички други разходи, свързани с
изпълнение предмета на поръчката.
Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група и не поема
разходите за небаланси.
3.
Цената по т. 1 не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп
през/до
електроразпределителните
мрежи, за
пренос
и достъп
през/до
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото", други регулируеми от
КЕВР цени и акциз.
4. В случай на небаланси на електрическа енергия същите ще са за наша сметка.
5. Ако бъдем избрани за изпълнител изразяваме съгласие. Възложителят да
заплаща доставената енергия, в лева, по банков път, по наша сметка съгласно
оферираната в нашата Ценова оферта цена на нетна активна електрическа енергия.
6. Заявяваме, че предложената от нас в настоящото Ценово предложение цена на
нетна активна електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие
на договора, освен в случаите, когато е в полза на Възложителя.
7. Заявяваме, че ще издаваме оригинални месечни фактури на Възложителя,
включващи всички елементи на доставката на електроенергия и услугата по
администриране: консумираната активна електрическа енергия за определения месец,
акциз и задължение към обществото, както и всички нормативно определени мрежови
услуги и такси и др. от регулирания пазар.
8. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите
залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и
съгласуване отстрана на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
9. Запознати сме с условието на процедурата, че когато предложение в офертата
на участник свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване е с повече от 20 на
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници
по същия показател за оценка, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно
чл.72 от ЗОП.
10. Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в
обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора.
Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна
информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето
изключване от участие в настоящата обществена поръчка.
11. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията,
поставени от Възложителя за изпълнението на поръчката.
12. До подготвяне на договора за обществената поръчка, тази оферта с
писменото потвърждение от Ваша страна и известие за сключване на договора ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен
запечатан непрозрачен плик - ПЛИК с надпис «Предлагани ценови параметри».
Извън плика с надпис „ Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.

Дата: 10/07/2020
Име, презиме и фамилия: Емилия
лиева,
'Управител
Длъжност на представляващия уча
Заличена
Подпис на лицето (и печат): информация съгласно

чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

От Емилия Йорданова Илиева, в качеството ми на Управител на „КУМЕР" ООД, ЕИК
200907117, със седалище и адрес на управление: . ПК 1618, гр. София, район Витоша,
ул. „Бяло поле"№ 3, ет. 4, офис 12, с тел: +359 896 88 88 81/+359 882 48 11 10,
ф а кс:............... email: office@kummerbq.com
Забележ ка: С подаванет о н а оф ерт а участ ницит е се съгласяват с всички условия на
Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с
проект а на договор.

Заличена
информа
С настоящето Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на ^
ция
обществена поръчка по обявената от Вас процедура за възлагане на обществена
съгласно
поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени
чл.37 от
ЗОП
цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ"проф.дна
р.Параскев Стоянов"АД Ловеч"
След запознаване с всички документи и образци на документацията за участие в основани
е чл.4, т.1
процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник
от
отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за обществената регламен
поръчка и Техническата спецификация.
т ЕС
- Представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър с ЕИК
2016/679
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

200907117 / посочва се ЕИК на участника/.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената
от Вас процедура.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения, в т.ч.
определения от Вас срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с
изискванията Ви, заложени в техническата спецификация и проекта на договор по
настоящата поръчка.
Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за обществената поръчка.
Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка,

Заличена
информация съгласно
чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679

Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679
приемам условията и клаузите на проекта на договора, в това число предвидените
условия и начин на плащане и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за
изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта на договора - Образец
№ 7, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения
срок.
Подаването на настоящата оферта и Техническо предложение удостоверява
безусловното приемане на всички изисквания, поставени от Възложителя в
провежданата процедура.
Поемаме ангажимент да изпълним дейностите от предмета на обществената
поръчка качествено, в срок и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, документацията за
участие и всички приложими нормативни актове.
Заявяваме, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно количество
електрическа енергия в срок и с необходимото качество. Известно ни е, че посоченото в
Техническата спецификация количество електрическа енергия е прогнозно и
Възложителят не се ангажира с пълното му консумиране, съответно да се лимитира с
това количество по време на действие на договора.
1. След като проучихме документацията с настоящото Техническо предложение

Заличена
информация
правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка, в
съгласно
чл.37
от ЗОП
т.ч:
на
1.1. Приемаме да доставяме нетна електрическа енергия за нуждите на МБА/1
основание
"проф. д-р. Параскев Стоянов" АД Ловеч за обектите й, както следва :
чл.4, т.1 от
ОБЕКТИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ МБАЛ ПРОФ Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД ЛОВЕЧ
регламент
Брой на
Ниво на
Обект №
Абонатен номер
Мощност
Точка на доставка
ЕС 2016/679
6004880840

51600015

32Z103002285056X

600

6004880849

51600016

32Z103002285057V

600

напрежение

фазите

нн
нн

3 /три/
3 /три/

1.2. Ще спазваме разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката
(ЗЕ) и наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на
електропреносна мрежа (OEM) така, че да не бъдем отстранени от пазара на
балансираща енергия.
1.3. Ще изготвим всички необходими документи за извеждане и регистрация на
обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия.
1.4. Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и ще
доставяме електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за
енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения,
свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към Закона за
енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
1.5. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група"
поемаме отговорността за балансиране.
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1.6. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група"
ще
на основание
чл.4, т.1
от
регламент
ЕС
включим Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в
2016/679
стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.
1.7. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група" ще
осигурим
прогнозиране
на
потреблението
на
възложителя,
включително
администриране на часовите графици за потребление на възложителя.
1.8. Съгласни сме да изпълняваме настоящата обществена поръчка за срок от 24
(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора.
1.9. Съгласни сме, че Възложителят няма да заплаща такси за участие в балансираща
група и няма да поема разходите за небаланси, както и такси за излишък и недостиг.
1.10. Задължаваме се да имаме сключен рамков договор (договор по чл. 11, т. 13 от
ПТЕЕ) със съответния мрежови оператор на електроразпределителната мрежа.
Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в
обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора.
Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна
информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето
изключване от участие в настоящата обществена поръчка.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно

Заличена

съответствие с гореописаното предложение.
информация съгласно
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на чл.37 от ЗОП

на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679
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документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

Дата: 10/07/2020 г.
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информация съгласно
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