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ТЕХНИЧЕСК  СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА  ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ : 

Избор  на  доставчик  на  нетна  активна  електрическа  енергия , координатор  
на  стандартна  балансираща  група , пълно  администриране  на  информационния  

поток  с  ЕСО  и  поемане  на  разходите  за  небаланси  за  нуждите  на  ВВМУ  
"Н .Й .Вапцаров " 

I. Изисквания  към  изпълнителите : 
1. Участникът  трябва  да  има  внедрена  ISO 9001:2008 " Системи  за  

управление  на  качеството ", по  нова  или  еквивалентна , с  обхват  на  
сертификата  в  съответствие  с  предмета  на  поръчката . 

2. Участник  в  обществената 	поръчка  може  да  бъде  всеки  
лицензиран  rьрговец  на  електрическа  енергия  съгласно  чл .39, ал .1, т .5 във  
връзка  с  чл .69 и  69а  от  Закона  за  енергетиката  (ЗЕ ), включително  за  дейността  
„координатор  на  стандартна  балансираща  група ", както  и  да  има  валидно  
сключен  договор  по  чл .11, т .13 във  връзка  с  чл .23 от  Правилата  за  търговия  с  
електрическа  енергия  (ПТЕЕ ) със  съответния  мрежови  оператор , към  който  са  
присъединени  обектите  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

3. Участниците  следва  да  отговарят  на  изискванията  на  чл .3, т .8 от  
Закона  за  финансовите  отношения  с  дружествата , регистрирани  в  юрисдикции  
с  преференциален  данъчен  режим , свързаните  с  тях  лица  и  техните  
действителни  собственици . 	При  подаване  на  офертата  си  за  участие , 

участникът  удостоверява  обстоятелствата  с  декларация . Участниците  са  
длъжни  в  процеса  на  riровеждане  на  процедурата  да  уведомят  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  всички  насrьпили  промени  в  обстоятелствата  по  чл . чл .3, 

т .8 от  ЗИФОДРЮПДРС ; 



II. Функционални  изисквания  при  изпълнение  на  поръчката : 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  на  предмета  на  поръчката  е  длъжен : 
1.1. да  извършва  с  необходимото  качество  доставка  чрез  продажба  на  

договорената  нетна  активна  електрическа  енергия  на  мястото  на  доставка , 
съгласно  ПТЕЕ  и  изискванията  на  kEBP; 

1.2. да  издава  оригинални  фактури  за  полученото  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
количество  електрическа  енергия . Във  фактурите  освен  сумата  за  доставеното  
количество  електрическа  енергия , на  отделни  редове  да  се  начисляват  и  
сумите  за : досrьп  до  електропреносната  и  електроразпределителната  мрежа , 
пренос  на  електрическа  енергия  през  електропреносната  и  
електроразпределителната  мрежа , както  и  утвърдени  от  КЕВР  добавки  за  
съответния  ценови  период , цена  за  задължения  към  обществото , както  и  
дължимите  акциз  и  ДДС ; 

1.3. да  уведомява  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  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  договора ; 

• промяна  в  данните  по  регистрация , в  данните , необходими  за  
издаване  на  данъчни  фактури  и  др . 

1.4. в  качеството  си  на  координатор  на  стандартната  балансираща  
група  да  осигурява  прогнозиране  на  потреблението  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  да  
извършва  планиране  и  договаряне  на  конкретни  количества  нетна  активна  
електрическа  енергия  съобразно  ПТЕЕ , като : 

• изготвя  почасови  дневни  графици  за  доставка  на  електрическа  
енергия  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . Графиците  следва  да  съобразяват  очаквания  
часови  енергиен  товар . Графиците  следва  да  обхващат  24 часа , започвайки  от  
00:00 ч . до  24:00 ч . за  съответния  ден  и  да  се  изготвят  до  размера  и  съобразно  
с  прогнозните  помесечни  количества  енергия , изготвени  и  планирани  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

• изпраща  почасовите  дневни  графици  за  доставка  на  ЕСО , в  
съответствие  с  разпоредбите  на  ПТЕЕ ; 

• потвърждава  от  името  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  графиците  за  доставка  
пред  ЕСО . 

1.5. в  качеството  си  на  координатор  на  стандартната  балансираща  
група  да  осигурява  отговорнос rга  по  балансиране , като  урежда  отклоненията  
от  заявените  количества  електрйческа  енергия  за  всеки  период  на  сеrьлмен  в  
дневните  графици  за  доставка  и  тяхното  заплащане , като  всички  
разходи/приходи  по  балансирането  са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , без  в  
балансиращата  група  допълнително  да  се  начисляват  суми  за  излишък  и  
недостиг. ' 

1.6. Ако  преди  сключване  на  ДОГОВОРА  или  по  време  на  действие  на  
ДОГОВОРА , поради  структурни  и/или  нормативни  промени , свързани  с  
промяна  на  границите  на  обособената  територия , обслужвана  от  



~ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , възникнат  предпоставки  за  изключването  на  определени  
обекти , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  прекрати  задълженията  си  по  
договора  за  изключените  обекти . 

1.7. Ако  преди  сключване  на  ДОГОВОРА  или  по  време  на  действие  на  
ДОГОВОРА , поради  структурни  и/или  нормативни  промени , свързани  с  
промяна  на  границите  на  обособената  територия , обслужвана  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , възникнат  предпоставки  за  включване  на  определени  
обекти , ИЗПЪТЖГЕЛЯТ  се  задължава  да  изпълни  задълженията  си  по  
договора  за  присъединените  обекти . 

2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  има  право  да  присъединява  нови  обекти  по  
съответния  ред  и  да  закрива  съществуващи  такива . Минимум  един  месец  
преди  за  съответните  обекти  да  са  налице  предпоставки  за  включването  u/unu 
изключването  им , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще  уведоми  писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
на  договора  за  вида  на  обекта , неговата  мощност , местоположение  и  др . 
технически  данни . 

III. Изисквания  по  отношение  на  предлаганата  цена : 
1. Стойността  на  настоящата  обществена  поръчка  се  формира , както  

следва : 
• Цената  на  доставеното  количество  електрическа  енергия  в  лева /MWh 

без  ДДС ; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  издава  еднинна  фактура  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , 

включваща  консумираната  за  последния  месец  активна  електрическа  енергия , 
акциз , такса  „задължение  към  обществото " и  всички  мрежови  услуги  с  
подробна  разбивка  за  всички  обекти  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  доставената  електрическа  енергия  
ежемесечно  след  представяне  на  надлежно  оформена  данъчна  фактура  с  
приложенията  към  нея  в  срок  до  30 (тридесет ) календарни  дни . 

ТАБЛИЦА  НА  ПОТРЕБЛЕНИЕТО  ЗА  2016г . ПО  МЕСЕЦИ  B MWh 

МЕСЕЦ  ОБЩО  ЗА  
МЕСЕЦА  

MWh 
Ян  а  и  263,410 
Февруари  233,138 
Ма  т  251,948 
Ап  ил  184,020 
Май  175,077 
Юни  162,748 
Юли  160,736 
Авг  ст  159,457 
Септемв  и  156,767, 
Октомв  и  162,855 
Ноемв  и  259,065 
Декемв  и  286,622 



Общо  за  2016 г .: 2455,843 MWh 

Прогнозна  стойност  за  5 месеца  е  70 000 лв . без  ДДС  

ОБЕКТИ : 

6.1. Абонатен  Ns 1175026, електромер  1114121047025446 — гр . Варна  
ВВМУ  -гребна  база ; 

6.2. Абонатен  Ns 1270033, електромер  1114091035678556 — гр . Варна , 
Васил  Друмев  73; 

6.3. Абонатен  Ns 1270034, електромер  1114090935647981 — гр . Варна , 

Васил  Друмев  73; 
6.4. Абонатен  Ns 1410051635, електромер  1125081210621635 — гр . 

Варна , местност  Карантината  1326; 

НАЧАЛНИК  СЛУЖБА  „В  и  СПО " 

МАЙОР  , 	 СПАС  МИЦОВ  


