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І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

1.Обща информация и общи изисквания към документацията 

 

1.1.Обща информация 

Възложител на поръчката е Института по органична химия с Център по фитохимия  

към Българска академия на науките 

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 /тридесет и шест/ месеца и влиза в сила от 

датата на регистрация на първия график за доставка. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 195 000 лева без включен ДДС. 

Ценовите  предложения  на  участниците  не  трябва  да  надвишават  максималната 

стойност. Участник,  който  представи  ценово  предложение  надвишаващо  максималната 

стойност на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Финансиране на поръчката : Изпълнението на поръчката се финансира със средства 

на възложителя.  
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Заплащането се извършва в лева, по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

сметка в срок на плащане: до 30-то число на месеца, следващ отчетния период, след 

получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното потвърждаване. 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се предлага от 

участника. Стойността на поръчката обхваща всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на предмета в описания вид и обем. 

   

1.2. Общи изисквания към документацията 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. 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. 

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е 

чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, 

документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 

56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и 

лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с 

изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно 

лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от 

пълномощник). 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала» и  

собственоръчен подпис  на представляващия участника под заверката.  

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Относно 

образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в 

тях.  

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 

обявлението за обществената поръчка - 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 
датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да 

покани участници да удължат срока на валидност на офертите си. Участник, който след 

поканата и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се 

отстранява от участие. 

Място и срок за подаване на оферти 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството (стая 206) на Институт по 

органична химия с Център по фитохимия, БАН – гр. София 1113, ул. „Акад.Георги Бончев” 

бл.9, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на датата, посоченa в обявлението за 

обществената поръчка. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 
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определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с 

куриери или други. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис: 

„До Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН – гр. София 1113, ул. 

„Акад.Георги Бончев” бл.9. 

Участие в процедура с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво 

средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на 

либерализиран пазар за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия”. 
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.  

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…………….. за 

участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на нетна електрическа 

енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при 

условията на либерализиран пазар за нуждите на Институт по органична химия с Център по 

фитохимия, БАН – гр. София 1113, ул. „Акад.Георги Бончев” бл.9.” 

 

Приемане на оферти / връщане на оферти 

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата 

и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра по предходния параграф. 

Получените оферти се съхраняват в деловодството (стая 206) на Институт по органична 

химия с Център по фитохимия, БАН – гр. София, 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл.9, до 

деня, определен за отваряне на офертите. 

 

2.Предмет на поръчката  

Предмет на настоящата процедура е доставка на активна електроенергия средно 

напрежение за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, 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 електроенергия на възложителя. 

 

3. Изисквания към участниците и указания за изготвяне на офертата    

3.1. Общи изисквания към участниците 

3.1.1.Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, представили документи и 

информация, съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от 

възложителя.  Участникът следва да се придържа към посочените по-долу изисквания на 

Възложителя и да не представя документи и информация, които не се изискват. 

3.1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти. 

3.1.3.  Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да 

участва само в едно обединение. 
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3.1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

3.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

3.1.6.Свързани лица или свързани предприятия  по смисъла на пар.1 т.23 а и 24 ДР на 

ЗОП не може да бъдат самостоятелни кандидати и или участници в една и съща процедура. 

3.1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице 

някое от следните обстоятелства: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. е обявен в несъстоятелност; 

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен. 

5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 

случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 

когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 

участникът е преустановил дейността си; 

6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

7. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление 

по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни 

условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците; 

8. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки; 

9. при който лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на 

§ 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с 

Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация; 

10. който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси.  

3.1.8. Всички участници, включително подизпълнители, следва да отговарят на 

изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

3.1.9. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва 

чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e 

налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 от ЗОП. 
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3.1.10. В офертата не могат да бъдат включени като подизпълнители лица, за които са 

налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от 

ЗОП. 

3.1.11. С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при 

подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона (като се има предвид, че в случая не се прилагат чл. 47, ал. 1, т.1, 

буква "е", чл. 47, ал. 2, т. 2, 2а (2-ро предложение) и т.6 с декларация, която се попълва и 

подписва, съгласно приложения образец. 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията, посочени в чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (като се има предвид, че в случая не се 

прилагат чл. 47, ал. 1, т.1 , буква "е", чл. 47, ал. 2, т. 2, 2а (2-ро предложение) и 6) се прилагат 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.  

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (като се има предвид, че в 

случая не се прилага чл. 47, ал. 1, т.1, буква "е"), се прилагат и за подизпълнителите. В този 

случай, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелства 

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (като се има предвид, че в случая не се прилага чл. 47, ал. 1, т.1 , 

буква "е") се представят за всеки един от подизпълнителите. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП 

(като се има предвид, че в случая не се прилагат чл. 47, ал. 1, т.1 , буква "е", чл. 47, ал. 2, т. 2, т. 

2а (2-ро предложение) и т. 6 в 7-дневен срок от настъпването им. 

3.1.12.В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или 

консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде 

представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.  

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора;  

 Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен 

да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. 

Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;  

 Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи 

офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;  

 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена; 

 Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора; 

 Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между 

участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците 

в обединението. 

 Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите 

се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 

не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител 

участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

 

3.2. Специфични изисквания към участниците 

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите 

възможности и квалификация на участниците 
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3.2.1.Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 години до датата 

на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която е 

учреден или е започнал дейността си, най-малко три доставка с предмет, сходен с 

предмета на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на 

подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 

Горното обстоятелство се доказва със Списък на доставките, които са еднакви или 

сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата 

на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът 

е учреден или е започнал дейността си. В списъка се посочват стойностите, началната и 

крайна дати на извършване, предмета и получателите на доставките. Списъкът следва да е 

придружен с доказателства за  извършените доставки. Като доказателство за изпълнена 

доставка ще се приемат: удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. а/ 

Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на 

доставката/доставките, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в 

оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; б/ чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка доставка. 

3.2.2. Участникът трябва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия 

съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката. 

Това се доказва с копие на валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с 

електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката (ЗЕ).  

3.2.3. Участникът трябва да притежава правата и задължанията, свързани с 

дейността „Координатор на балансираща група“, като  трябва да е регистриран в „Регистър 

на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или 

да притежава такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален 

закон. 

Това се удостоверява с :  

 доказателство за регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи 

групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или Декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, 

съгласно съответния национален закон. 

 копие на решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, 

свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 

от ЗЕ. 

3.2.4. Участникът следва да има сертифицирана интегрирана система за управление 

на качеството съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 (или еквивалент) за 

която има издадени международно валидни сертификати, с обхват търговия с електроенергия 

и координатор на стандартна балансираща група. 

Това се удостоверява с копие на валиден сертификат за внедрена система за управление 

на качеството, отговаряща на изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с 

обхват търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група, издаден  

от органи, установени в други държави членки, както еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качество - сертификати издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти и от други национални органи, 

които са страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация. Сертификатът следва да бъде издаден от независими лица по 

чл.53, ал.3 ЗОП. 

  

3.3. Съдържание на офертата 
Всяка оферта трябва да съдържа: 

Плик №1, обозначен „Документи за подбор”/на хартиен и електронен носител: 
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1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. 

2. Оферта – по приложен образец;  

3. Представяне на участника – по приложен образец; 

4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума;  

5. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие 

със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и 

адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата; 

6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 

7. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението 

- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец;  

9. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник – по 

образец;                              

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени 

подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на 

тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – по 

образец;  

11. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът 

предвижда такъв – по образец;  

12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

13. Декларация за приемане на условията на проекта на договор – по приложен 

образец; 

14. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51:  

14.1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата 

поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в 

настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и 

получателите на доставките. Списъкът следва да е придружен с доказателства за  извършените 

доставки. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: удостоверение, издадено и 

подписано от получателя на доставката. а/ Удостоверението следва да съдържа информация за 

стойността и датата на доставката/доставките, чието извършване удостоверява. 

Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; б/ 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в 

списъка доставка.  

Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 

години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на 

която е учреден или е започнал дейността си, най-малко три доставки с предмет, сходен с 

предмета на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на 

подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 
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 14.2. Копие на валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ 

съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката (ЗЕ).  

           14.3.Копие на решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, 

свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 

           14.4. Доказателство за регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи 

групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или Декларация или удостоверение за 

наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален 

закон. 

14.5. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща 

на изискването на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с 

електроенергия и координатор на стандартна балансираща група. 

 

Плик №2, обозначен „Предложение за изпълнение на поръчката”,  който съдържа: 
1. Техническа оферта  – по приложен образец, включващ и срок за изпълнение. 

2. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /в случай, че е приложимо/. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено при спазване на 

изискванията и условията на документацията за участие, в т. ч. на пълното описание на 

предмета на поръчката, техническата спецификация, „Указанията за подготовка на 

офертата” и включва: 

- Описание на доставките и дейностите, които ще бъдат извършени във връзка с 

изпълнение на предмета на поръчка; 

- Общи принципи (Методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата 

група, в която възложителят ще бъде включен. 

 

Плик № 3, обозначен „Ценово предложение”,  който съдържа: 

1. Ценова оферта – по образец.  

 Цената следва да се посочи за 1 MWh в лева без ДДС, с точност до втори знак след 

десетичната запетая. Посочената цена следва да включва всички разходи по изпълнение 

предмета на поръчката, в т. ч. услугите /по прогнозиране на потреблението и отговорност по 

балансиране/, посочени в описанието на предмета на поръчката, в случай, че изпълнението й 

бъде възложено. Посочената цена не следва да включва цената за достъп до 

електропреносната мрежа, цената за пренос по електропреносната мрежа, пренос и достъп по 

електроразпределителните мрежи, не следва да се включват таксите за мрежови услуги /зелена 

енергия, комбинирано производство, невъстановяеми разходи), добавките към цената за 

пренос, утвърдени от КЕВР и дължимите преки и косвени данъци, акциз, ДДС и задължения 

към обществото. В предложената цена следва да е включена цената на нетна активна 

електрическа енергия средно напрежение, разходи за администриране и балансиране, всички 

разходи по изготвяне на дневните почасови графици. В балансиращата група не се начисляват 

суми за излишък и недостиг. В случай на небаланси на електрическа енергия, същите следва 

да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Цената следва да включва активна електрическа енергия, 

разходи за балансиране и разходи на Участника за осигуряването на предлаганите услуги. 

Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група. В предложената цена следва 

да се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.  

 

4. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение 

 

4.1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията 

за участие. 

1. Гаранциите се представят в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 
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Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път 

по следната сметка:  

Банка:УниКредит Булбанк 

Банков код (BIC):UNCRBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG95 UNCR 9660 3110 0246 10 

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична 

сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да 

представи заверено копие от него. Ако участникът е превел парите по електронен път 

(електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис. В 

гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът 

кандидатства. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на 

банкова гаранция, срокът на валидност трябва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане 

срока на валидност на офертата на участника и да бъде представена в оригинал.  

 

Размерът на гаранцията за участие е 1500 лева.  

Задържането, освобождаването и усвояването на гаранцията за участие става при 

условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.  

 

Гаранция за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора 

и се представя в момента на сключването му. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под 

формата на банкова гаранция. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора при неговото сключване. 

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по 

следната сметка на възложителя: 

Банка: УниКредит Булбанк 

Банков код (BIC):UNCRBGSF 

Банкова сметка BG95 UNCR 9660 3110 0246 10 

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение 

под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената 

гаранция, следва да бъде представен в в заверено копие от него. В случай че участникът е 

превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния 

документ с подпис. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва 

да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е 

със срок на валидност - до 60 (шестдесет) календарни дни след изпълнението на договора и 

да се представи в оригинал. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по 

приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. 
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Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо 

лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се 

внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само 

идентификация на единия от тях. 

  

ІV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Участниците трябва да могат да доставят активна електроенергия средно напрежение за 

нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия  към БАН, 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 

електроенергия на възложителя. 

Доставяната електрическа енергия трябва да е със средно напрежение следва да е с 

качество, отговарящо на нормативните изисквания, съгласно Закона за енергетиката и 

Правилата за търговия с електрическа енергия. 

 

Прогнозно количество: Прогнозното количество за срока на договора /36 месеца/ е 

2010 MWh. 

 

Таблица с потреблението по месеци за периода февруари  2015 - февруари 2016  година за 

кл.№ : 110000077185 
 

 

Място на изпълнение:  

 

№ 
Населено 

място 

Място на 

доставката 

Наименование 

на обекта 

Клиентски 

№ 

Напрежение 

на 

измерване 

1 гр. София 

ул.“Акад.Георги 

Бончев“ бл.9 .  

 

Институт по 

органична 

химия с 

Център по 

фитохимия  

към БАН 

110000077185 СрН 

Месец 

Активна енергия 

върхова НН 

(тройнотарифно 

измерване) 

Активна енергия 

дневна НН 

(тройнотарифно 

измерване) 

Активна енергия 

нощна НН 

(тройнотарифно 

измерване) 

Общо

кВтч 

     

Февруари 2015 г.  15399 28193 14742 58334 

Март  2015 г. 16322 30079 16383 62784 

Април  2015 г. 16109 26581 15922 58612 

Май 2015 г. 15744 26247 16414 58405 

Юни 2015 г. 14259 24209 14668 53136 

Юли  2015 г. 12245 21122 11680 45047 

Август  2015 г. 11562 19699 11671 42932 

Септември 2015 г. 11357 19064 11156 41577 

Октомври 2015 г. 16865 27950 15881 60696 

Ноември 2015 г. 15799 27714 16143 59656 

Декември 2015 г. 15681 27721 16013 59415 

Януари 2016 г. 17548 32676 16609 66833 

Февруари 2016 г. 16114 28724 15631 60469 

Общо 195004 339979 192913 727896 
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Таблица с потреблението по месеци за периода февруари  2015 - февруари 2016  година за 

кл.№ : 210028683144 

 

Месец Еднотарифна енергия 

 кВтч 

Февруари 2015 г.  597 

Март  2015 г. 521 

Април  2015 г. 675 

Май 2015 г. 571 

Юни 2015 г. 532 

Юли  2015 г. 749 

Август  2015 г. 656 

Септември 2015 г. 768 

Октомври 2015 г. 673 

Ноември 2015 г. 742 

Декември 2015 г. 684 

Януари 2016 г. 598 

Февруари 2016 г. 607 

общо 8373 

 

Място на изпълнение:  

 

№ 
Населено 

място 

Място на 

доставката 

Наименование 

на обекта 

Клиентски 

№ 

Напрежение 

на 

измерване 

1 гр. София 

ул.“Акад.Георги 

Бончев“ бл. 13 

 

Институт по 

органична 

химия с 

Център по 

фитохимия  

към БАН 

210028683144 СрН 

  

 

Изпълнението  на поръчката обхваща: 

- 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 ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 

часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 

- 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 електроенергия през Уеб портал. 

Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и 

измерени количества електроенергия, небаланси. 

- Следене на почасовите измерени количества електроенергия 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 обекта на Възложителя. 
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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. 

 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите  е  НАЙ –НИСКА  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА за 1 

MWh електроенергия. 
 

 

 

VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 


