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f]O6rqecrseHr4 yclyn4
f]Or6pana

ranHApyr Abp)KaBeHopfaH,
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rexHlr pefuoH€urHHHJrr{
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BG-CoQun:florcynrca
CEKTOPI,I
OEflBJIEHTIE 3A TIOPbIIKA - CNEUVIATTrIVT
[uperruna2004/17tEO
[ocranrcra
PA3IEJI I : Bb3JIOX{IITEJI
I.1) HaulreHoBaHrre,aApecuu prgcro/vrecra3a KoHTaKT
Haqrzonarenrz4enru$uKarIroHeHNo (EZK) : 824033568
llpoy.rnaHe u ro6ue na ne(fr 14 ras AA, yn. Cre(faH Kapa4xa J\b 2, 3a: PyueH
I{epanon, Peny6nzxa Burapur

1080, Co(fna, Ten.: 064 880445, E-mail:

office@pdng-bg.com,@axc:064 880449
M.scro/N{ecra
3a KoHTaKT:
rp. ,{onHra.{r6nux,y:r. luruuo,{e6enxHon Nb2
ZHrepner agpeclu'.
Ocnoseu aApecHa BT,3JrolKr4T
errs.:www. ogep-bg.com.
A4pec na npo$ u:ra Ha KyrryBata: http :Ilo gep-bg.com/bg/about.
A4pecu I{ Mecra 3a KoHTaKT,or Kor{ToMo)I(eila 6nqe rroJryqeHaAorIT,JrHIrreJrHa
uu{opuaqus: Ha ropenocoqenuraqpec3aKoHTaKTr4.
Agpecu r.rMecra 3a KoHTaKT,or Korrro Morar Aa 6r'aar [oryqeuu cneqnQvrcar\iln
rr AorrbJrHrrTeJrHrr
:
AoKyMeHTrr
flpoyunane u ro6un ua ne(fr u ras A!,,6yr.

CHrHflKoBo}lb23, 3a: Pylreu

Eurapur
IJepruon, Tarxna Brrena, Peny6:rrarca

1505, Co$us, Te*: 02

946t600
A4pecu il

Mecra sa KoHTaKT, Ha Kor{To rpn6na

ua

fr.ilar

u3rlpareHlr

o{eprure/:asBJrenrrflTa3a yqacrue:
flpoyvnaue u Ao6ns na ue$r z ras A[, 6yn. CIErntKoBoJ\! 23, 3a: Pyrraen
I-{epxnon,Tarsna Bnrena, Peny6nurcaEbnrapur 1505, CoSur- Tel.: 02
9461600
I.2) Ocnonna4efinocr
flpoyunaue u Ao6nsHa ra3 uru neSr
L3) BrsnaraHe Ha rropbrrKaor l{Mero rra Apyrlr Br'3JIaraIrIHopraHl{
HE
PA3IEJI II: OEEKT HA IIOPbHKATA
II.1) Onncanue
or Bb3Jroxnrers
II.1.1) 3arrasue Ha flopr,rrKara,rrpeAocraBeHo
eHeprr4r r{ Kooprr{Harop Ha craHAaprHa lanascuparJa
[ocranra Ha eneKTpr4qecKa
rpyra 3a iryxAure ua llpoyuBaHez Ao6zn Ha ne(pr raras A,{
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Ha AoKyMeHT

Page2of7

BUA ua rropbqKara u Mqcro Ha r{3rrbJrHeHrre
Ha crpor{Ted'rcrBoro, Mqcro Ha
AOCTaBKaTIr'JWrMgCTOHa npeAOCTaBflHeHa ycJryfrrTe
,{ocranxu
lloxynra
Ha crpor,rrencrBoro, Mtcro Ha
OcuosHa rlnouaAKa ITJII,IM.f,cro Ha r43rrbnHeHr4e
yoJryfrrTe:
r4Jrr{
M'CTO
Ha
rrpeAOCTaBsHe
Ha
AOCTaBKaTa
lloprurara ce r.r3rrbJrHrBa
B Mecrara 3a.qocraBKaHa repr4Toprr.rrra:aao6nacru fheneH,
Mpe]Kao6exra na
a
Monrana
KbM
BKJrroqeHrr
B eneKTpopa3rrpeAenr4TerrHara
[o6pau
BB3JTO)Kr.rreJUr,
C:bfJracHocb.4bp)Katllce B loKyMeHTa\uflTa 3a yqacrr4e crrr4cBK

KoaNUTS:BG
il. 1.5) KparrcoorrucaHrre
Ha rropr,rrKara trlr*rrronyrrKaralure
eHepru-auo cno6oAHoAoroBopeHI,I
IIeHII I4
ereKTpr4rrecKa
,{ocraera Ha HerHaaKTr..rBHa
KoopAr{HaropHa craHAaprHa 6atascuparqa rpyrra 3a nyxAr{Te Ha ,,flpoytlBaHe I4
Ao6ue ua ne(pr a ra3" A! sa 31 o6exra e O6racrn flrenen, .{o6pvu n MoHraHasa
cpoKor 12 ueceqaor.4arara HaAoroBopa.
peqHr{K(CPV)
II.1.6) O6q repurrHorrorrrqeH
0 9 31 0 0 0 0
Ouucanue:
ErerrpzvecKa eneprrlrr
II.1.7) Iloprurcara roraAa n obxnara na CnopasyMeHrrero3a Abplr(aBHr{rropbqKrr
(GPA)
HE
ff.l.8) O6oco6euurro3rrquu
Hacrosrqara rropbqKa e pa3AeJreHa
Ha o6oco6enurro3rrrlrln
HE
IL1.9) Iln{opnaqus ornocHoBapuaHrrrre
IIle 6r4ar [pr{eMaHrrBaprraHTrr
HE
II.2) KoruqecrBo u,ru o6eu Ha rropbqrcara
II.2.1) O6qo KoJrvqecrBounu o6eu
3a
O6qo [porHo3Ho KonuqecrBo- 6 632 Mwh. Koru.recrnoro e opLreHTI{poBblIHo
Ha HacrorrqarartopbtlKa.
cpoKaHaAoroBopav crrylnucaMo3a ranSopruaqufl,3ar\enkrre
llporuosHara crofisocr Ha rropbr{KaraBKr}oqBaBcr4rrKr4
nnarrlaHrrfl6es !.{C rru
r43rrbJrHr4Ters
Ha o6rqecrnenara rtoplqKa, ctrJracHo qJr. 15, an 3 or 3OlI u e
(fopurapanasa 6asa rpofHo3Horo Korr4qecrBo3a cpoKa Ha loroBopa v rporHo3Ha
rleHa3a AocraBKaHa eAaHMWh, KaKTor,rpa3MepaHa onpeAeneHureor perynaropH[s
opfaHI,I3aKoHa,,3a4bJrixeHr4s
KbMo6rqecrsoro"I4aKqu3.
Crofinocr, 6e: ga ce BKJrrorrBa
IAC
6T9230BGN
II.2.2) I4u$oplraqr{fl orHocHoorqrrrre
Onqull
HE
II.2.3) LluSopuaqus orHocHorroAnoBqBaHr,rfl
Ta

http://www.aop.bglcase2.php?mode:show_doc&doc
id:576I26&newver:2&PHP...
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Tasu noprrrKa floAfle]rur Ha rIoAHoBflBaHe

HE
II.3) IlpoabJDr(r.rreJrHocrHa rropbrrKaraniln

Kpaeu cpoK 3a rr3nbJrHenue

B Mecequ

IlpoguxclrreJrHocr

t2
PA3IEJI

III:

LIKOHOMLI9ECKA. OIIHAHCOBA

IIPABHA"

lI

TEXHIITIECKA

IIH(DOPMAUllf,
ilI.1)

Yc"rroBus BbB Bpb3Ka c rropbrrnara

ru. 1.1) llsucryerur{Aerro3rrrrr
rr rapanlllru
fapauqu-a 3a yqacr[e:
500 (uernpvxvtr.s,rv

Y.racfir[qr,rre rrpeAcraBrr rapaHr\krs.sa ytlacrlie n pasrraepHa 4
u rrercrorr.rn) rena. fapaHqux 3a r,r3rbJrHeuue:fIpIE [oArIHcBaHe

Ha AOrOBOpa, OnpeAeJreHr4rTr,I3[b]IHI,ITen rrpeAcTaBs fapaHrlvrfl. 3a I,I3nbJIHeHI4eHa
o/o(rpu npoqeura) or croftuocrra Ha
AoroBopa. fapanrrufl"ra
AoroBopa B pa3Mep sa 3
ce [peAocraBr no4 $oprraaraHa 6erycronna
3a yqacrue r4 rapaHur{flTa3a r.r3rrbJrueHr4e
v HeorMeHseua 6aHnoBa rapaHrlns, Lrrrr4Aerro3r,rr rro cneAHure 6anKoen cMerKLI Ha
"flpoyunane u go6un na ne$r H fa3" A.{: "I{enrpaJrHa KooleparvBHa 6alma" Ar{ -

e
xroH lhenen. BIC: CECBBGSF;n rena - IBAN: BG86CEC897901042785301
EBPO- IBAN: BG95CEC897901442785300.
Vuacrnuqnre B nporieAyparav
uz6upat
orrpeAeneHLrstr r43rtLrrHr4TeJr

(foprvrara Ha fapaHuvtflTa ga yqacrr.re 14 Ha

rapaHrlr{{Ta 3a n3nbJrHenlre Ha AoroBopa. Koraro yrracrHr4Kbr zs6epe rapaHIILItra 3a
yqacrr,re Aa e 6anroBa rapanrlr.rJr,tx rpt6za 4a e 6e:ycJIoBHa r4 HeorMeHLIMa,cbc cpoK
Ha BirnrrAHocr He rro-KparbK or cpoKa Ha Banr4,4HocrHa o$eprara
Cponrr

Ha yrracrHl{Ka.

Ha BaJurAHocr Ha 6aHxoeara rapaHur4.f,Ta3a u3nbJlHeHue e 30 ,qnz cleA

xpaftnua cpoK 3a r,r3nbJrHeHr{eHa Aofoeopa. Koraro

yqacrHl4Kbr uttn us6pa:nunt

I,I3IrbJIHr,rrere o6eAuueHr.re,Koero He e IopHAI,IqecKoJII,Iqe,BceKu or cbApyxHI,IqI,ITeB
Hefo Moxe Aa e HapeAHTenno 6auxonara rapa:r'rJvrs,cborBerHo BHocI,ITeJIHa cyMara
no

rapanr\Lrsra.

fapanqzrra

ga yqacrr,re ce

Bb3JroxlrreJrrr cbrJracHo pa3[ope46ure

ycBo{Ba

vrrv

ocso6oNAasa

Ha qr. 6l u qn. 62 or 3OlI.

or

VcroBvATa v

cpoKoBere 3a 3aAbpxaHe r.rJrr.rocno6oNAanaHe Ha rapaHulrflTa 3a varrrnHeur4e ca
cburacHo npoeKTa Ha AofoBop oT AoKyMeHTawfrTa 3a yqacTlle.
III.1.2) Ouronnn Snnancon[ ycJroBrrfl H HaqrrHrr Ha rrJralqaselr.lunn rlo3oBaBaHeHa
pasnope46ure, Kor.rro rrr ype)Kgar
OHnancupaHero e crc co6crBeHr.rcpeAcrBa ua llpoyunaHe vr Ao6prn na He$r ra ras Afl.
lhanlanero

ce r{3BbprrrBaB neBa rro 6aHron nbr no 6aurona cMerKa Ha H3nbJIHvITers.

Brgnoxurens.r

peanHo KoHcyMr4paHara eneKTpLFIecKa
3arrnarrla Ha r.{3flbJrHr.rreir.fl

ypeA}r Ha MrcToTo Ha AocTaBKa IIo IIeHaTa,
eHeprur, oTqeTeHa IIo r43MepBaTeJrHr{Te
npeAno)KeHa or yrracrHuKa, exeMeceqHo. I-{eHara ce 3arrnarqa ilpu ycnoB}rrra Ha
orJroxeHo [narrlaHe. B qenonara o$epra yqacrHuKtT flocoqBa cpoKbr 3a rlnarllaHe Ha

19.12.2013
r.
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Ha opurIaHarrna tfaxrypa or IrlsnrrHIare:rr (ne
ueHara, cqr4TaHoor Aarara Ha r43AaBaHe
rroBer{eor 30 AHr4).
III.1.4) Apyru oco6enraycJroBl{fl
III.2) YcroBrrs 3a yrracrrre
III.2.1) JIuqHo cr,crosHue Ha rrroHoMrrqecKrrre o[eparopr{, BKJIrotIrrreJrHoIr3IrcKBaHI{fl
BbB Bpr,3Ka c Brrr{cBanero B npo$ecuonaJrHr{ rrJrr{TbproBcKrr perrrcrprr
trIHQopuaqus u {opura,rnocrr.r, Korrro ca neobxogrrMr{ 3a oIIeHqBaHeil^r*r c
II3TIb JIHEHI{

I'3IIC KB AIII.IflT

A

Bcexu yqacrHr4KB rrporleAypara cneABa.4arrpeAcranraO$epra 3a yqacrl4e, Ia3rorBeHa
cbrJracHo vr3krcKBanrrflTa Ha 3OlI

Lr AoKyMeHTar\prflTa 3a yrlacrne

Kotro

3,{ IIOABOP",

I. IIJII4K J\b 1 "AOKyMEHTI4

3aAbmrrzrenHo cneABa ra crilr,pxa:

n

c6lbpx{arrl: 1. O$epra - r{3rorBeHa rro o6paseq or AoKyMeHTaIIrItrTa3a yr{acrl4e
(opurunzur uo o6pa:erl or AoKyMeurarlr4sra - flpunoixeur,re N

t); 2. Cnvctx

na

AoKyMeHTr.rre,cbAbpixarrlrr ce n o(feprara, r.r3rorBeHno o6pa-:eq or IoKyMeHTaIII{tra
3a yqacrr4e (opurunan no o6paaeq or roKyMeHrar\r4sra- flpunoxenve J\b 2); 3. Koune
or AoKyMeHT3a pefracrpar\krs.urrkr eruHen zgeHru$rrKauuoHeH KoA cbfnacHo rrJI.23 ot
3arona 3a rbpfoBcKr4.rr peil.,rcr:bp, Koraro yrracrHr4Kbr e ropuAuqecKo JII{qe unl4
KOTaTOyqaoTHt4Kbre
eAHOnHqeHTbproBeII; KOTIUeOT .4OKyMeHT3a CaMOJII{IrHOCT,
AoKyMeHT,
Su:uvecrco nr4rle; 3a lry)KAecrpaHHr4Tenr.,rqa cborBeren eKBABaJIeHTeH
r,r3AaIeHor cr4e6en vnn a4MnHr,rcrparlrBeHopraH B AbpxaBara, B Koqro e ycraHoBeH,
rofiro ce rpe.4craBs. vt n o$nquareu npeno4; 4. llpu y.iacrHrar o6e4LIHeHI,IeAoKyMeHT(4oronop /cnopasyrraenue),:a cb3AaBaHena o6eAzueHllero, rIo.uIILIcaHor
Irvr\ara,

BKJIIoTTeHI{e

o6eAHHeHpIero, e

xofiro

3aAbnirurreJlHo ce

rrpeAcraBnflBau\Hfl.o6eAunenuero (:anepeHo Konue). 5. llt:ruoMorqHo
Ha o(feprara

lr npeAcraBnflBane Ha yqacrHuKa B npolleAypara,

BKnroaIBa

3a IIo.uII4cBaHe
n clyuafi

Ha

yrrtnHoMorqaBaHe(opuraHan); 6. fiennapa\us 3a orcbcrBlre na o6cro.sreJlcrBara rlo
u1.47, il. 1, r. 1 u arr.5, r. I or 3OlI (opuu4HaJrrro o6pa":eq or AoKyMeHraIII4flTa
flpunoxeHrae J\s 3); 7. lexrapa\Hfl

3a orcbcrBve Ha o6cro.srercrBa rlo ur'. 47, al. 1, t.

2 u r. 3 u ut. 5, r. 2 or 3OlI
flpunoxeuze

JVs4); 8. [ernapaguxlun

(opzrzna,r no o6pa.:erl or AoKyMeHraIII4.flra3a cr,rJracrre 3a yqacrl4e Karo TIoAI43IIT,JIHLITeJI,

aKo e rrprnoxr4Mo (opurnuan no o6pa:erl or AoKyMeHTaIIr4flTa- flpzroNeuue

J\b 5).

flpu:rarar ce neo6xoAr4Mr..rre
AoKyMeHrr4rro rrJr.56, ul 1, t. 1, 5 u 6 or 3OlI ga BceKI4
or rgx, Karo r{3r,rcKBantrfl'raK6M Trx ce npunarar cro6pa:no BlrAa v rena Ha rtxHoro
yqacrne (opurrzHa,r);9. [orcasareJrcrBano qJr. 51 or 3OlI rexHHqecKLITeBb3MoixHocrkl
v xnaru$uKarllr-f, Ha yqacrHuKa - no pa3Aen IIL2.3. or Hacro.srqoro o6serenve; 10.
[ernapaqra{ no qJr. 56 a1.1, r.l2 or 3OlI sa rprreMaHe Ha ycnoBllfrra B npoeKra Ha
,4ofoBopa (opurraHan no o6pa:erl or AoKyMeHTarlrrrra - flpuroxeHl{e N Z); 11.
,{oxywreur 3a 3aKyneHaroryMeHraw4fl.3a yqacrre (xonue); 12. floryueHr 3a rapaHIII4t
3a yqacrrae - opr{fr4Han na 6aHxosa rapaHrlr4.sr4nn 3aBepeHo KoIIue Ha .qoKyMeHT3a

r.
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rrpeBeAeHa
[apr4qHacyMa. II. Texura.recKorrpeAnor(eHlreHa yqacrHlara (opurunar, n
orAeJreH3arreqaraHrrJrlrKc HaAnr4cIIJII4K Nl 2 "lIpeAJro)KeHHe
3a r{3rrbJrHeHr.re
Ha
nopbrrKara"), u3forBeHo no o6paseq or AoKyMeHTarllrrra- flpunoNenrae J\b 8 u
Ha AoKyMeHTa\vflTa3a yrracrure.III. llpeaJraraHarlena 3a
c:sruracHora3r4cKBaHr4flTa
t43rrbJrHeHr4e
Ha nopbrrKara(opuruna-rr,B orAeJreH3arreqaranfiirr{K c HaArrHcIIJII4K
Ns3 "Ilpe4JraraHaqeHa"), r43rorBeHono o6pa-:eqor AoKyMeHTarlrrrra- flprEroNenue
yqacrue. VvactHr,ttt,3a Kororo
Ns 9 z cbrJracHora3r4cKBaHr4flTa:aa
AoKyMeHTarIvrfrTa3a
e Hiurrrqe,HsKoe or o6crosrencrBara no qn. 47, wr. I u an. 5 or 3OlI r.rJrr.r
He e
npeAcraBlrnnqKoft or AoKyMeHTLITe
I,IJII,IHe orroBapt Ha lI3I,IcKBaHnflTa
nocoqeHl,IB
Hacrorlrll4r pasAen IIl.2.l.

vtrv pa3Aen II1.2.3. or Hacro.silIoro o6snreHr,resa

o6qecrseHa rropbrrKace orcrpaHsBaor yqacrue.
III.2.2) lftcononru.recKrrn S uHanconu Bb3Moxcnocrrr
lluQopnraqrrfl r{ Soprvrannocrrr,Korrro ca ueo6xo4rrMrr3a orleHflBaHeAaJrrrca
I'3TIb JIHEHI' I,I3IICKB A}JIlIflT A

He ce locraBrr I43r4crBaHr.rrr
III.2.3) Texnuqecnr Bb3MoxHocrrt
llnQopnraqnn n QopnraJrHocrrr,
Korrro ca neo6xoArrMn3a oueHflBaneAalrnca
I,I3IIbJIHEHII

II3I{CKBAHIIfl

TA :

MuHuuarnrn

Lr3I{cKBaHr4rr3a rexHl{rrecKll

Bb3Mo)r(Hocrlr 14 r<naru$uraqux

Ha

yrlacrHullure:

1. Y.{acrHr4xrr Aa e r.r3rrbJrHr{Jr
Mr4HrrMyM2 (asa) AoroBopa c [peAMer,

cxoAeH c rrpeAMeTaHa nopbqKaTa npe3 [ocneAHr,rTe TpLt roAr,rHr.r,cqr4TaHooT AaTaTa
Ha noAaBaHe ua o$eprura, B 3aBr.rcr{Mocror Aarara, Ha Korro yrracrHr4Kbr e yqpeAeH
wrfi e 3arroqHaJr 4eftHocrra

cu, 2. YqacrHzrm

rpr6na

Aa rrplrrexaBa

Baururp;Ha

Jluqensug sa 4efiuocrra ,,TbpfoBr4r c eneKTpl4qecKaeHeprufl", c BKrIoqeHI4 B cbrqara
npaBa H 3aAbnxenr4s. 3a lefisocrra
lpytro",

I,I3Aa.qeHaor .{rpxaBHara

(AKEBP).

3. Yqacrnuru

,,KoopAlrHarop Ha craHAaprHa 5arralrrcupalqa
afeHrlrlr 3a eHeprr4fiHo pr BoAHo perynupaHe

rpx6na Aa rrv.a Bb3MoxHocr 3a AocraBKa Ha u.rrnoro

KoJrr,rqecrBoeneKTpoeHeprlrfl n ueo6xoAr4Mlrre cpoKoBe u c neo6xoAr4Moro KaqecrBo.
3a AoxagsaHe Ha rexHr,rqecKr4TeBb3MoxHocr u rnann(puKarlIar Ha ytracrHr,rKacneABa
Aa rrpeAcTaBr.rcreAHr4TeAoKa3arencTBarro qJr. 51 or 3OfI: 1. Cnucrr

Ha ocHoBHr.rTe

c npeAMera Ha nopbqKara (opurnna-u ua
AoroBopu 3a ycnyru c [peAMer, aHrrJrorprqeH
AeKnapaIIHr uo O6paseq - flpunoxeHr4e Nr 6), r,r3rbJrueHunpe3 rrocneAHr4re3 (rpz)
fo.4IaHI4,cqr,rraHo or Aarara Ha rroAaBauena o(peprara, BKJrroqr.rreJrHo
ranQoprvraqvs.3a
Bb3Jloxl,ITerrrrre, crofiHocrnre

u

Aarvrre, rrpr4ApyxeH or

npe[opbKrl

3a 4o6po

(peoepenqrara) na uaft-naamo 2 (Vea) AoroBopa, [ocotreHr4 s cnucrKa. B
I,I3nbJrHeHLre
lpelopbKr4re rpr6na ra ca [ocorreHpr nLr\a 3a KoHTaKTu,rene(fon n arpec, or Kor4To
Bb3JIoxc.ITe[rr Mo)Ke Aa rronyqrl AorrbnHr4TenHoun(fopMar\vs., KaKTo tI crofiHocrra,
plarana u Mscroro

Ha [3rr6JrHeHraeu Aanr4 To e r,r3rrbJrHeuonpo$ec]roHaJrHo pI B

cborBercrBr.re c HopMarrrBHr.rreu3r.rcKBaHr4s..
2. BanuAua Jluqes3lrs. 3a rbproBlrs c

http://www.aop.bg/case2.php?mode:show_doc&doc
r.
id:576126&nevwer:2&PHP...19.12.2013

Cr4rpNaHne Ha AoKyMeHT

Page6 of7

eneKTpr,rqecKa
eHepn4J{c BKJrrorreHI,I
B qbrrlaTarrpaBa LI 3aAbnxeHvs.3a IeLIHocTTa
KoopAl4HaropHa craHAaprHa dataucuparqa rpyra, :,z,s4aryelr,a
or IKEBP (sanepeHo
rconrae).3. [exnapallu-s 3a rrorBbpxAaBaHeHa Bb3Mo)r(Hocrr.rre
3a AocraBKaHa rlsJroro
KoJII4rIecrBo
eneKTpoeHeprurr
s Heo6xo,4r4Mr4Te
cpoKoBeu c ueo6xoAr4Moro
KaqecrBo
(opurnHa-rrrro reKcr na yuacruurca).
III.3) Cnequ$nuuu ycfloBus 3a rropbqKrr3a ycJryrrr
III.3.1) llnSopuaqus ornocrroorpeAelena npo{ecran
III.3.2) flepconan, nofiro orroBapfl 3a n3rbJrHeHrreroHa ycJryrara
PA3NEJI IV: IIPOIIENYPA
IV.1) Bna nporreAypa
IV.1.1)Bus npoqe4ypa
Orrpura
IV.2) Kpurepnu 3a Bb3rraraHe
IV.2.1)Kpurepnu 3a Bb3rraraHe
Hafi-nucra llena
IV .2.2)llnQoprvraqusorHocHoerreKTpoHeH
Tbpr
IIle ce u3noJr3BaeJreKTpoHeH
Tbpr
HE
IV.3) Aaur{Hrrcrparrrnua un{opMarlr.rfl
IV.3.2) [pe4nIunu ny6lurcaqurr orHocHocbrrlara nopbrrKa
HE
IV.3.3) Ycronnq 3a noryqaBaHe Ha cneqn$unaqr{H rr AorrbJrHrrre,'rHrr
AoKyMeHTvtrnwrH^
o[rrcaTeJreH
AoKyMeHT
Cporc3a noryqaBaHe Ha rrcrcaHr.rfl
3a AoKyMeHTr{
rrJrrr3a Aocrbn Ao AoKyMeHTr{
31.01.2014
r. tlac: 17:00
Ilnarurrn AoKyMeHTr{

AA
I-{eHa:l2 BGN
Ycnosns u HarrI{HHa rIJraIrIaHe
(enara 3a 3aKyryBaHeHa AoKyMeHTaur,rsra
3a yaracrr,ree 12 (lyayagecer) rreBac
BKrroqeHAAC, rrJrarr,rMrr
no 6aHxos nbr no cneAHara6anKosacMerKaHa flpoy.rnane
n 4o6us na He(fr u ras A[ npu ,,I-{enrpanHaKoorreparr.reHa
6aHxa" A,{, xnon flreseH:
Eanxonroa BIC: CECBBGSFCuerra B rreBa- IBAN: BG86CEC897901042785301.
B 4oxytrrenra3a BHacsHeHa cyMaraAa ce nocorrr4[peAMerbr Ha flopbqKara.
IV.3.4) Cporc3a rloJryqaBaHeHa o$epru lr Ha 3asBreHr{fl3a yrracrne
10.02.2014
r. 9ac: 17:00
IV.3.5) Esnrc/esuqu,Ha rcofiro/rcouroMorar Ia 6l.1ar v3rorBeHrroQeprure ra,ru
3aqBIeHUflTa 3A yrracTlre

O$uqraaleleluuezux/e3nrlr4
HaEC:
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IV.3.6)Mnnunra.neH
cpoK,nper rcofirooSepeHrrr e o6nrp3aHor o{eprara
IfpogurxureJrHocr B AHrr

r20
IV.3.7)Ycnonus 3a orBapqHeHa o$eprnre
[ara:11.02.2014r. r{ac:14:00
Mscro
rp. Co$zx, 6yn. Cururxouo 23, er. 2
Jftaqa,KoHToca yrrbJrHoMorrleHr.r
Aa nprrcbcrBar rrpn orBapsHero na oQeprnre
OrnapxHero na o$eprzre e ny6lurrHo r.rHa Hero Morar Aa nplrcbcrBar yqacrHr.rrlureB
npoueAypaTaultv TexHr4ynbnHoMorrleHlr[peATcraBr4TeJrr4,
KaKTor.rnpeAcraBvfierwt
Ha
cpeAcTBaTa
3a MacoBoocBeAoM{BaHe
u Haqpl,rAr,rqecKr4
nr4rlac HecTonaHcKa
rlen.
PA3IEJI VI : IOIIbJIHLITE

JIHA I4HOOPMAIII4fl

VI.1) I4uSopMaqrrflorHocHorepuoAurrHoroBb3JraraHe
VI.2) llnSopMarlrs orHocno cpeAcrBaor Enponeficrcr.rs
cbro3
lloprvrcara e cBbp3aHac rpoeKr uluttu [porpaMa, SunancupaHa or Qongonena
EC
HE
VL3) [oubJrHrrreJrHann$opuaurrfl
Hacroxlqoro o6suenrre e lr3npareHoAo per[rcrbpa na ArenuraflTarro o6rqecreenu
[opbuKpl vt n OSuquaneH BecrHHr Ha Eepoueftcrcr4-s
cbro3 rrpe3 y[r,nHoMorueu
norpe6urer, Ia4eHrraQuqupauqpe3 enerTpoHeHrroArrr4crro pe.qa Ha 3aroHa sa
eneKTpoHHI{s
noArruc. BlsroNurenrr
AoKyMeHTr,r eJreKTpoHHr,rr

rrpeAocraBflnbJreH

Har4HrepHer
a.qpec:http:llogep-bg.com/bg/abou
Aocrbn Ao AoKyMeHrarlrrrra
VI.4) IlporteAypu no o6xca.nnane
VI.4.1) Opran, noftro orroBapq 3a rrporleAyprrreno o6xca.nnane
KolaIacr.Is
3a 3aIrII4Ta
Ha KoHKypeHur4rra,6yn.
Burorua J\! 18, Peny6lura Eurapur
1000,Co$ux, Ter.: 029884070,E-mail: cpcadmin@cpc.bg,
Oarc: 029807315
IrlHrepner aypeclu:
IrlHrepner a.qpec: http ://www. cpc.bg.
V I.4.2) floganaue sa xall6u
cbrrracHoql. 120 or 3OII
VI.5) lara Ha n3rrparuaneHa Hacroflrrloro o6ssreune
19.12.2013
r.
IIPIIJIOXTEHIIE E : IIH<DOPMAIII4fl

OTHO CHO OEO C OEEHIITE IIO3IIIIZII
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София, ул. Стефан Караджа № 2, с ЕИК
824033568 е възложител по смисъла на чл. 7, т. 6 и чл. 7д, т. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП).
С настоящото представяме Документация за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на проучване и добив на нефт и газ АД”.
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията
и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно ЗОП.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Всеки участник в процедурата следва да закупи Документацията за участие, като цената
на документацията е 12 (дванадесет) лева с включен ДДС, платими по банков път по следната
сметка на Проучване и добив на нефт и газ АД при „Централна кооперативна банка” АД, клон
Плевен:
Банков код BIC: CECBBGSF
Сметка в лева - IBAN: BG86CECB97901042785301.
В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката.
Документацията се получава от административната сграда на дружеството в гр. София1505, бул. Ситняково 23, ет. 1, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, в срок до 10 дни
преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената
поръчка, срещу представен документ за закупена документация.
Пълен достъп до настоящата документация е предоставен и по електронен път на
интернет-страницата на „Проучване и добив на нефт и газ” АД – http://www.ogep-bg.com/.
Офертите трябва да се представят в сградата на „Проучване и добив на нефт и газ” АД
на адреса посочен в обявлението: гр. София – 1505, бул. Ситняково № 23, в срока, посочен в
обявлението за обществената поръчка и при спазване на изискванията на възложителя,
посочени в настоящата документация и в съответствие с изискванията на чл. 56 и чл. 57, ал. 1 и
ал. 2 от ЗОП.
Получените оферти ще бъдат отворени от назначената от възложителя комисия за
разглеждане, оценка и класиране на офертите, на посочената в обявлението за обществената
поръчка дата и час, на адрес гр. София – 1505, бул. Ситняково № 23.
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и
на юридически лица с нестопанска цел.
Лица за контакти:
Румен Церянов – директор на дирекция „Икономическа”, тел.: 064-880-445;
Татяна Вътева – юрисконсулт, тел: 02-946-16-00.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по закона за обществените
поръчки с предмет:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА
БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД”
1. РЕШЕНИЕ №

30/19.12.2013 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
3.

УКАЗАНИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ

И

ПРАВИЛА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ

НА

ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
4. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКA
СПЕЦИФИКАЦИЯ
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
6.

ОБРАЗЕЦ

НА ОФЕРТАТА

И

ДРУГИ

ОБРАЗЦИ

ЗА

УЧАСТИЕ

В

ПРОЦЕДУРАТА
Приложение № 1: ОФЕРТА
Приложение № 2: Списък на документите съдържащи се в офертата;
Приложение № 3: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;
Приложение № 4: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
Приложение № 5: Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Приложение № 6: Декларация, съдържаща списък на основните договори;
Приложение № 7: Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т.
12 от Закона за обществените поръчки;
Приложение № 8: Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Приложение № 9: Предлагана цена;
Приложение № 10: Банкова гаранция за участие;
Приложение № 11: Банкова гаранция за изпълнение.
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което
отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на
предварително обявените от Възложителя условия в Документацията за участие, закупил е
Документацията и е подал Оферта по образец (оригинал по образец от документацията Приложение № 1) в срока, посочен в обявлението.
Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при
изпълнение на поръчката при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Това условие се прилага също, когато Участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка.
2.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, който е:
2.1. 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;
2.2. обявен в несъстоятелност;
2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
2.4. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т.23а от
допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки1 с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2.5. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси2.
1

"Свързани лица" :
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

2

Вж. чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси :
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3. Изискванията по т. 2.1 и т. 2.4 се прилагат както следва:
3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
3.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
3.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
3.6. при едноличните търговци – за физическото лице търговец;
3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват участника;
3.8. в случаите по т.т. 3.1 - 3.7 и за прокуристите, когато има такива. Когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста,
в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
За обстоятелствата по т. 2.2, т. 2.3 и т.2.5, когато Участникът е юридическо лице, е
достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват.
Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по т. 2 се прилагат и за подизпълнителите. Когато Участникът е
обединение на физически и/или юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат и за
членовете на обединението.
4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от
обстоятелствата по т.т. 2.1-2.3.
5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2
с декларация по образец от документацията. При подписване на договора за обществена
поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи съответните документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.т. 2.1-2.3, издадени от компетентен орган, или

Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година
от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с
търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по
служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да
притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е
участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове,
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година
от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в
която е заемало длъжността.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1
е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
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извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен
орган от държавата, в която е установен.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
НЕ СЕ ПОСТАВЯТ изисквания икономическо и финансово състояние.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА
НЕ СЕ ИЗИСКВАТ доказателства по чл. 50 от ЗОП.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участниците:
1. Участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора с предмет, сходен с предмета на
поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
2. Участникът трябва да притежава валидна Лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения за дейността „координатор на
стандартна балансираща група”, издадена от Държавната агенция за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР).
3. Участникът трябва да има възможност за доставка на цялото количество
електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
V. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И
КВАЛИФИКАЦИЯ
За доказване на техническите възможност и квалификация на участника следва да
представи следните доказателства по чл. 51 от ЗОП:
1. Списък на основните договори за услуги с предмет, аналогичен с предмета на
поръчката (оригинал на декларация по Образец - Приложение № 6), изпълнени през последните
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, включително информация за
възложителите, стойностите и датите, придружен от препоръки за добро изпълнение
(референции) на най-малко 2 (два) договора, посочени в списъка. В препоръките трябва да са
посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителят може да получи
допълнително информация, както и стойността, датата и мястото на изпълнение и дали то е
изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
2. Валидна Лицензия за търговия с електрическа енергия с включени в същата права и
задължения за дейността координатор на стандартна балансираща група, издадена от ДКЕВР
(заверено копие).
3. Декларация за потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество
електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество (оригинал по текст на
участника).
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VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА
1. За участие в процедурата, участникът следва да се представи оферта на български език,
изготвена при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията на
документацията за участие в процедурата. Офертата се представя в срока и на адреса, посочени
в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.
2. Офертата се изготвя в съответствие с образеца от настоящата документация –
Приложение № 1 и се подписва от представляващия/те, съгласно актуалната регистрация на
Участника или изрично упълномощен представител (пълномощното се прилага в оригинал).
3. Офертата се представя в един екземпляр, в писмен вид, на хартиен носител в запечатан,
непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика Участникът поставя надпис със следното съдържание:

ДО

Проучване и добив на нефт и газ АД
бул. Ситняково № 23
1505 - гр. София
ОФЕРТА
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА
НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ
И
КООРДИНАТОР
НА
СТАНДАРТНА
БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
АД”
.........................................................................................................................................................
/име на Участника /
.........................................................................................................................................................
/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/
.........................................................................................................................................................
/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/
Факсът и електронният адрес се посочват по възможност.
4. Пликът по т. 3 следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва:
ПЛИК № 1 с надпис "Документи за подбор" и наименованието на участника, в
който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8,
12 – 14 от ЗОП, отнасящи се до изискванията и критериите за подбор на участниците.
ПЛИК № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и наименованието
на участника, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с
изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в
документацията изисквания;
ПЛИК № 3 с надпис "Предлагана цена" и наименованието на участника, който
съдържа ценовото предложение на участника.
5. В ПЛИК № 1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" се поставят:
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а) Офертата на участника, попълнена по образец към документацията (оригинал по
образец от документацията - Приложение № 1) и Списък на документите, съдържащи се в
офертата (оригинал по образец от документацията - Приложение № 2), подписани от
представляващия/те, съгласно актуалното състояние на Участника или изрично упълномощен
представител (пълномощното се прилага в оригинал). Документите, описани в списъка на
документите, съдържащи се в офертата, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично
по реда, по който се изискват.
б) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност.
Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения, представят съответен
еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са
установени. Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, документът се представя и в официален превод на български език.
в) При участник обединение - документ (договор/споразумение), подписан от
лицата, включени в обединението, в който задължително се включва представляващия
обединението (заверено копие).
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на
договора;
- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на
офертата;
- участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява
обединението за целите на поръчката;
- срокът на действие на споразумението за създаване на обединението не може да бъде пократък от срокът на договора, който ще се сключи в резултат на настоящата процедура.
г) Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато
офертата (както и други документи от него) не е подписана от представляващия/те
участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата за участие и да представлява участника в процедурата. Когато участникът
в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
документът се представят и в превод. Декларациите за липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1 и ал. 5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
д) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП (оригинал по образец от документацията - Приложение № 3). Декларациите се попълват
и подписват от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин,
декларацията се представя и в превод на български език.
е) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2
от ЗОП (оригинал по образец от документацията - Приложение № 4). Декларациите се
попълват и подписват от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен
гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
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Участниците са длъжни в процес на провеждане на процедурата да уведомят Възложителя
за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от
настъпването им.
ж) Декларация/ии за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал по образец
от документацията - Приложение № 5) - представляващият и управляващ подизпълнителя
попълва и подписва декларацията по образеца приложен към настоящата документация – ако
се предвижда участие на подизпълнители.
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в
изпълнението на поръчката и да отговаря на нормативните изисквания и тези на Възложителя,
посочени в документацията за участие, както и да удостовери тези обстоятелства със
съответните документи.
з) Доказателства по чл. 50 от ЗОП за икономическото и финансовото състояние на
Участника.
НЕ Е СЕ ИЗИСКВАТ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
и) доказателства по чл. 51 от ЗОП техническите възможности и квалификация на
Участника - доказват се с документите, посочени в обявлението и тази документация за
участие.
Участникът, задължително представя документите по раздел V. ДОКУМЕНТИ ЗА
ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ от настоящата
документация.
к) Декларация по чл. 56 ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на
договора (оригинал по образец от документацията -Приложение № 7);
л) Документ за закупена документация за участие (копие);
м) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие на
документ за преведена парична сума;
Когато участник предвижда участие на подизпълнители документи по букви б), д), е), ж)
и и) се представят за всеки от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно
вида и дела на тяхното участие.
Документите за всеки от подизпълнителите се прилагат към офертата и се описват в
Списъка на документите, съдържащи се в офертата.
6. В ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" се
поставят:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката (оригинал по образец от
документацията - Приложение № 8) от настоящата документация при съблюдаване на
изискванията и условията на Пълното описание на предмета на поръчката и Техническата
спецификация и настоящата документация.
Към техническото предложение участникът следва да представи Описание на системата
за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on-line и общите принципи за
разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група.
7. В ПЛИК № 3 С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" се поставя:
Предлагана цена за изпълнение на поръчката (оригинал по образец от
документацията - Приложение № 9).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

9

Ценовото предложение на Участника следва да отговаря на условията и изискванията на
Възложителя от документацията за участие.
8. Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
документите за допускане и подбор се представят съобразно изискванията на чл. 25, ал. 8 и чл.
56, ал. 3 от ЗОП.
9. Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по буква б) се представя в
официален превод3, а документите по букви - в), г), д), е), ж), и), к) и м) които са на чужд език,
се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението.
10. Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на
лицето с представителни функции на Участника, дата на заверката и печат.
11. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за Участника, с изключение на образците на банкови гаранции.
12. Варианти на предложенията в офертата не се приемат.
13. Всеки участник има право да представи само една оферта.
14. При приемане на офертата върху плика по т. 3 се отбелязват поредния номер, датата и
часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
15. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферти, които
са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.
Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
16. Ако Участник изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за сметка на
Участника. 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 сметка на Участника.
17. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки Участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява понататъшното участие в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде
изписан текст: „Допълнение/Промяна към вх. № ……….”
18 Ако в първоначално определения срок няма постъпила оферта или е получена само
една оферта, Възложителят има право да удължи обявените срокове в процедурата или да
прекрати процедурата.
VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1.
Процедурата се провежда, когато има получена поне една оферта до крайния
срок за представяне на офертите, определен в обявлението и Възложителя не е прекратил
процедурата на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
2.
За провеждане на процедурата Възложителят назначава комисия, съгласно
разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Комисията се назначава с писмена заповед на
Възложителя след изтичане на срока за приемане на оферти.
3.
Членовете на комисията и консултантите към нея, започват работа след
получаване на списъка с участниците и представените оферти.

3

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на
външните работи за извършване на официални преводи.
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4.
Членовете на комисията и консултантите към нея след получаване на списъка с
участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните
обстоятелства, представят на Възложителя писмена декларация, че:
 нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
участник;
 не са "свързани лица" по смисъла на §1, т.23а от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
 нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
 ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
комисията.
5.
Комисията отваря офертите в деня, мястото и часа, определени в обявлението по
процедурата.
6.
Отварянето 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 и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите лица се
подписват в изготвен от комисията присъствен списък.
7.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове
подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да
подпише плик № 3 на останалите участници.
8.
В присъствието на лицата по т. 6 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите
участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа,
и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
9.
След извършването на действията по т. 7 и т. 8 приключва публичната част от
заседанието на комисията.
10.
Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
11.
Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор
или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т. 10 до всички
участници.
12.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет)
работни дни от получаването на протокола по т. 10. Участникът няма право да представя други
документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола
на комисията.
13.
След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за
подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на
участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
14.
Комисията при необходимост може по всяко време:
- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
- да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
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б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и
3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.
15. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници
по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Възложителят уведомява
Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и
приключването на процедурата.
16. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от
ЗОП;
д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
17. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на Възложителя, не се отваря.
18. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните
действия:
1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с
изискванията на Възложителя;
2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за
предложенията в плик № 2.
19. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и
на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява
предлаганите цени.
20. Комисията извършва оценка на ценовите оферти, като при наличие на
съответните предпоставки прилага разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.
21. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително обявените условия.
22. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
23. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.
24. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако "най-ниската цена” се предлага в две или повече
оферти.
25. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите, който съдържа:
а) състав на комисията и списък на консултантите;
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б) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите
за отстраняването им;
в) становищата на консултантите;
г) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително
кратко описание на предложенията на участниците;
д) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;
е) дата на съставяне на протокола;
ж) в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на
комисията.
26. Решение на Комисията се взима с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взето решение, той подписва доклада с особено мнение и писмено излага
мотивите си в писмен вид и става неразделна част от протокола
27. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на
възложителя заедно с цялата документация.
28. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.
VІІІ. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на
комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от
участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
2. Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в тридневен срок от
издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от
ЗОП.
3. При писмено искане от Участник, направено в срока за обжалване на решението,
Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до
протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен
акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
4. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на
изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури включва. В решението се
включва най-ниската оферирана цена;
г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението
на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.
5. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
а) е подадена само една оферта;
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б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП
или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
в) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни
някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и
5 от ЗОП.
6. Възложителят в тридневен срок от решението по т.4 или т. 5 уведомява
участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка и изпраща
копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
7. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по т. 4, б.
в), д) или е) възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за
закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1
или 2.
8. Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането
му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на
процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Възложителят сключва договор с Участника, определен за изпълнител.
2. Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила на
всички решения по процедурата, освен ако е допуснато предварително изпълнение, в случаите,
когато е подадена жалба срещу решение на възложителя. Възложителят няма право да сключи
договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител. Договорът може да се сключи и преди изтичането на
срока по изречение второ, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован
участник и няма заинтересовани кандидати.
3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията на чл.
47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществена
поръчка.
4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
а) документ за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, издадени от
компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен
или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не
се издават документи по предходното изречение или когато те не включват всички случаи по чл.
47, ал. 1 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма
правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално
заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен
професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Когато Участникът
предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва
също да представят гореописаните документи.
б) гаранцията за изпълнение на поръчката в съответствие с обявлението и раздел X
"Изисквания и условия при гаранциите" от настоящите указания. Изготвя се и се представя по
образец (оригинал по образец от документацията - Приложение № 11).
в) декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
г) актуални удостоверени/сертификати по „Раздел V. Документи за доказване на
техническите възможности и квалификация от настоящата документация”, в случай, че към
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датата на подписване на договора, представените с офертата съответни документи са с изтекъл
срок.
Освен изброените по-горе документи, при подписване на договора, Участникът определен
за изпълнител следва да представи декларация по по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 и по чл. 6,
ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване
на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от
чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за
регистрация от държавата, в която са установени.
6. Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, подизпълнителите трябва също да представят документи по т. 4, буква „а” и буква
„в” по-горе, а по буква „г” – когато е приложимо.
7. Документите се представят в оригинал (задължително за банковата гаранция по т. 4, буква „б”)
или нотариално заверено копие.
8. В случай, че Участникът определен за изпълнител в срока за сключване на
договора не представи документите по т. 4 - 6, или неоснователно откаже да сключи договора
за изпълнение на поръчката, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за
изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. Възложителят определя за
изпълнител втория класиран Участник и го поканва писмено за сключването на договор за
обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата по предходното
изречение или изтичането на едномесечния срок по т. 2.
Х. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИИТЕ
1. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят в една от следните
форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция.
Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за
участие или за изпълнение.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията.
2. Размерът и валутата на гаранциите е посочен в обявлението за обществената поръчка.
Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е
определено със закон.
3. Ако участникът или определения изпълнител представя Банкова гаранция, то същата
трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци
на банкова гаранция за участие (оригинал по образец от документацията Приложение № 10) и
на банкова гаранция за изпълнение (оригинал по образец от документацията № 11). Валутата
на банковата гаранция може да бъде в български лева или в Евро, като стойността в Евро е
левовата равностойността на официалния курс Лев/Евро определен от Българската Народна
Банка. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло
или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши
безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от
представляващия търговското дружество на Възложителя, съгласно условията на договора за
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възлагане на обществена поръчка.
Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да бъде не пократък от срока на валидност на офертата на участника. Срокът на валидност на
банковата гаранцията за изпълнение е 1 (един) месец след крайния срок за изпълнение на
договора.
4. Разходите по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по
евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и
заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не
бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
6. Гаранцията за участие се усвоява или освобождава от Възложителя съгласно
разпоредбите на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са
съгласно проекта на договор от настоящата документация за участие.
ХІ. КОМУНИКАЦИИ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на
заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на
обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване
на пропуски или явна фактическа грешка. Всяко заинтересовано лице може да направи
предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от
публикуването на обявлението за откриване на процедурата. Промените се извършват чрез
решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок
от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. С решението за промяна
възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на
поръчката. В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на
оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да
не определя нов срок за получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за
подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.
2. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за
участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща
разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. Възложителят изпраща
разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес
за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се
прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници.
3. Всички комуникации и действия на Възложителя от една страна и заинтересованите лица
и участниците от друга страна, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на
информация между тях да се извършва по един от следните начини: - лично срешу подпис;
- по пощата- чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на обявения от
отсрещната страна адрес;
- чрез куриерска служба, изпратена на обявения от отсрещната страна адрес;
- по факс, изпратено на обявения от отсрещната страна факс номер;
- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
- чрез комбинация от тези средства.
4. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по
факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
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електронния подпис.
5. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало
до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е
информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса
известен на изпращача.
6. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на оферти от участниците
за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Законът за обществените
поръчки и правилникът за прилагането му, Обявлението за обществената поръчка и условията,
посочени в други документи от настоящата документация за участие в процедурата.
7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документът за регистрация на
участника се представя в официален превод, а доказателствата за икономическото и
финансовото състояние, за техническите възможности и/или квалификация, посочени от
възложителя в обявлението за обществена поръчка, декларации за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако
участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
8. „Превод” е превод на български език.
9. „Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
10. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма
право да разкрива информация, предоставена му от участници, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите
по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката: „Доставка на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
1. Обща информация. Цел на поръчката
Проучване и добив на нефт и газ АД е концесионер по дванадесет находища за добив на
нефт и/или природен газ и титуляр на три разрешения за търсене и проучване на нефт и газ на
територията на Области Плевен, Ловеч, Монтана и Добрич в Република България.
За провеждане на производствената си дейност и на нейното управление, дружеството се
нуждае от определено количество електрическа енергия. За целта то е присъединено към
електроразпределителната мрежа на територията на област Плевен и Монтана и на територията
на област Добрич. Сключени са договори за предоставяне на достъп до разпределителната
мрежа при продажба на електрическа енергия и за пренос на електрическа енергия по
електроразпределителната мрежа с ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, притежаваща
лицензия за разпределение на електрическа енергия на територията Област Плевен и Монтана и
с ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, притежаваща лицензии за разпределение на електрическа енергия
на територията Област Добрич.
В качеството си на краен клиент по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ) „Проучване и
добив на нефт и газ” АД сключва сделки за доставка с лицензиран търговец на електрическа
енергия.
Дружеството ще бъде регистрирано на пазара на балансираща енергия като потребител
на електрическа енергия.
2. Предмет на поръчката. Общо описание на предмета на поръчката:
Проучване и добив на нефт и газ АД е възложител по смисъла на чл. 7, т. 6 и чл. 7д, т. 1
от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка е с обект доставка на
стоки, осъществявана чрез покупка.
Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Процедурата е открита с Решение № 30/19.12.2013 г. на Възложителя „Проучване и
добив на нефт и газ” АД и при условията на Обявлението за обществена поръчка и включва:
- доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за 24 обекта и
- доставка на електрическа енергия – средно напрежение за 7 обектa за нуждите на
,,Проучване и добив на нефт и газ” АД.;
- координатор на балансираща група и включване в стандартна балансираща група.
По обществената поръчка не са обособени отделни позиции. Доставката на двата вида
електрическа енергия ще се извършва от един доставчик.
Не се допускат варианти за изпълнение на обществената поръчка.
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3. Място на изпълнение
Поръчката се изпълнява в местата на доставка на територията на Република България,
области Добрич, Плевен и Монтана към включени в електроразпределителна мрежа обекти на
възложителя, съгласно съдържащ се в Техническата спецификация списък, който се прилага
към договора:
Област Добрич:
- гр. Шабла – 6 обекта ниско напрежение;
- с. Дуранкулак – 1 обект ниско напрежение;
- с. Тюленово – 1 обект ниско напрежение и
- с. Българево – 1 обект ниско напрежение;
- гр. Каварна – 1 обект средно напрежение
Област Плевен:
- гр. Долни Дъбник – 3 обекта средно напрежение и 3 обекта ниско напрежение;
- гр. Кнежа - 2 обекта средно напрежение;
- с. Бутан – 2 обекта ниско напрежение;
- гр. Пордим – 1 обект ниско напрежение;
- с. Староселци – 2 обекта ниско напрежение;
- с. Селановци – 3 обекта ниско напрежение;
- гр. Плевен – 1 обект ниско напрежение;
- с. Бреница - 1 обект средно напрежение.
Област Монтана:
- гр. Монтана - 2 обекта ниско напрежение.
- гр. Берковица - 1 обект ниско напрежение;
4. Срок за изпълнение на поръчката:
Обществената поръчка се възлага за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
5. Обем на поръчката
Прогнозно количество за 12 месеца - 6 632 Mwh.
Количеството е ориентировъчно за срока на договора и служи само за информация за
целите на настоящата поръчка.
Прогнозната стойност на поръчката е 619 230 лева, без ДДС и включва всички плащания
без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗОП и е
формирана на база прогнозното количество за срока на договора и прогнозна цена за доставка
на един MWh, както и размера на определените от регулаторния орган и закона „задължения
към обществото” и акциз.
6. Условия и начин на плащане:
В ценова оферта участниците следва да предложат цена за един MWh нетна активна
електрическа енергия. Цената следва да е в лева, с точност до втория знак след десетичната
запетая, без начислен данък добавена стойност.
Предложената цена трябва да включва всички разходи за изпълнение на предмета на
поръчката.
Цената трябва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на доставката и
включва цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, разходи за балансиране и
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разходи на участника за осигуряването на предлаганите услуги, без в балансиращата група
допълнително да се начисляват суми за регистрирани небаланси при излишък и недостиг.
В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната
балансираща група същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса
за участие в балансираща група.
Цената за „задължения към обществото”, дължимите акциз и ДДС не са включени в тази
цена. Те са в размер, определен от регулаторните органи и закона и се фактурират от
Изпълнителя и заплащат от Възложителя, съгласно действащата нормативната уредба.
По време на действие на договора оферираната в ценовото предложение цена на Mwh
нетна активна електрическа енергия на Участника, избран за Изпълнител не се променя. Цените
могат да се променят само при постигнато споразумение на двете страни и при спазване на реда
и условията на чл. 43 от ЗОП.
Цената за достъп до електроразпределителната мрежа и цената за пренос по
електроразпределителната мрежа не са включени в тази цена.
Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на реално консумираната
електрическа енергия. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансираща
група.
Цената се заплаща при условията на отложено плащане. В ценовата оферта участникът
посочва срокът за плащане на цената, считано от датата на издаване на оригинална фактура от
Изпълнителя (не повече от 30 дни).
Фактурирането се извършва при спазване на Закона за счетоводството, с дата на данъчно
събитие – последния ден на календарния месец. Фактурите се изпращат на Възложителя в деня
на издаването им, но не по-късно от десето число на месеца, следващ отчетния.
Плащането на цената се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя.
.
7. Техническа спецификация
Доставяната електрическа енергия следва да е с качество, съгласно нормативните
изисквания, касаещи предмета на поръчката. Качеството на доставената електрическа енергия
трябва да отговаря на показателите за качество, според Българския държавен стандарт, който е
хармонизиран със стандартите на Европейския съюз, или еквивалент.
Доставката следва да се извършва до следните обекти на възложителя Проучване и
добив на нефт и газ АД
СПИСЪК НА ОБЕКТИ НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

(място на доставка)
Идентификацио
Предост
Административен нен номер (N на
авена
Клиентски номер
адрес на обекта
място на
мощнос
доставка)
т
Населено място,
Наименование
(kW)
улица, №

Обект/място на
доставка
№

1

Ел. провод
„Факел”

Д. Дъбник

3002169254

110000000377

1000

Ниво

Консумац
ия в Мвтч.
за 12
месеца на
2013

Средно
напреже
ние

2 620
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2

Извод
„Сребрен”

Кнежа
Ул. „Кирил и
Методий”

3

Извод
„Геолог”

Кнежа
Ул. „Кирил и
Методий”

4

Сондаж Е-43

Д. Дъбник
ПИ УПИ І кв. 83

5

База „Долни
Дъбник

Д. Дъбник

6

Е-34;56 Д.
Дъбник

Д. Дъбник

7

Е-28;58 Д.
Дъбник

Д. Дъбник

8

ЖП
Разтоварище

Д. Дъбник

9

Сондаж Р-4
Бутан

10

3002173624

3002169270

582100073712

110000000377

110000000377

110000000377

100

Средно
напреже
ние

98

500

Средно
напреже
ние

680

45

Средно
напреже
ние

216

3002175408

110000000377

100

3002169260

210004467192

55

3002169261

210004467192

55

3002185488

210004467192

100

Бутан

3002437339

210004467192

130

ПДНГ Бутан

Бутан
Ул. Искър №2

77110031

210004467192

20

11

Геоложка база
Пордим

Пордим,
Промишлена зона

4211049

210004467192

50

12

Сонда Е-115
Староселци

Староселци

4266002

210004467192

55

13

Сонда Е-108
Староселци

Староселци

4266003

210004467192

55

14

Сонда Е-11
Селановци

Селановци

77204016

210004467192

55

15

Сонда Е-10
Селановци

Селановци

3002438537

210004467192

80

16

НГСП
Селановци

Селановци

3002438544

210004467192

90

17

НИПКИЛЕНС

Плевен, ул.
„Дойран” №15

3002173448

210004467192

5

Трафопост
Монтана

Монтана
Ул „Трети март”
№ 218

Средно
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние
Ниско
напреже
ние

37

70

72

4

340

1

56

30

31

40

80

100

26

ОБЛАСТ МОНТАНА
18

3002537216

210004467192

250

Ниско
напрежени
е

220
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19

Трафопост
Монтана

Монтана
Ул „Трети март”
№ 218

3002537927

210004467192

100

20

Вила
„Ашиклар”

Берковица

65154001

210004467192

30

21

Сондаж Р1Искър

с. Бреница

Обектът се
изгражда през 2013 г.

110000000377

40

Ниско
напрежени
103
е
Ниско
напрежени
10
е
Средно
173
напрежени (Прогнозно за
2014)
е

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е
Ниско
напрежени
е

22

Шабла/КТП-1

Шабла

0925007

1200002034

50

23

Шабла/Трафо Д

Шабла

0925012

1200002034

180

24

Шабла ТП Е

Шабла

0925011

1200002034

100

25

Шабла/Трафо Г

Шабла

0925006

1200002034

250

26

Шабла ТП В

Шабла

0925005

1200002034

50

27

Шабла ТП А

Шабла

0925004

1200002034

50

28

Дуранкулак/ГЕЦ

Дуранкулак

0925003

1200002034

118

29

Тюленово/Трафо

Тюленово

0925010

1200002034

180

30

Българево/Газова
централа
Калиакра

Българево

0746044

1200002034

100

Ниско
напрежени
е

31

Газова станция за
природен газ
Каварна

Каварна

680

1100
Средно
(прогнозно
напрежени
количество за
е
2014 г.)

Обектът се изгражда през 2013 г.

108

44

33

277

19

24

1

15

4

Забележка: Посочените количества консумация за 2013 г. и прогнозните количества за новоизградените обекти за
2014 г. имат информативен характер. Необходимото количество електрическа енергия по време на изпълнение на
договора ще е в зависимост от режима на работа на обектите на Възложителя. Доставчикът следва да осигури
доставка на електрическа енергия в необходимите количества.

Участникът следва да представи Техническо предложение в съответствие с документацията за
участие.
Към техническото предложение участникът следва да представи Описание на системата за
мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on-line и общите принципи за
разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група.
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Към Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по
Закона за обществените поръчки с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Проект
ДОГОВОР
Днес, ………………………………….. г. в гр. София, между:
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 824033568, представлявано от ……………………… - Изпълнителен
директор и …………………………… - Прокурист, наричано за краткост по-нататък в договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
............................................................., със седалище и адрес на управление: гр.
……………, ул. “…………..” № ……….., вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК …………………, представлявано от ……………………… …………………., наричано за краткост по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена открита
процедура по ЗОП, открита с Решение № ….. от …….2013 г. на възложителя Проучване и
добив на нефт и газ АД за избор на изпълнел на обществена поръчката с предмет: „Доставка
на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на
Проучване и добив на нефт и газ АД”, обявление публикувано в РОП на АОП с уникален
номер ……… и Решение № …… за класиране на участниците и определяне на изпълнител на
поръчката с предмет, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за
следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу
възнаграждение доставка на количества активна електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група, съгласно условията на настоящия договор и приложенията към
него.
(2) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на местата на доставка.
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Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ известява договорените количества електрическа енергия
на съответния ОРМ под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени
почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно договора.
„ОРМ” е оператор на електроразпределителна мрежа, който осъществява разпределени
на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа и отговаря за функционирането на
електроразпределителната мрежа, за нейната поддръжка, развитието й на дадена територия и за
взаимовръзката й с други мрежи.
(2) Местата на доставка и измерване са съгласно Приложение № 4 към договора.
Чл. 3. (1) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна
активна електрическа енергия се прилагат „Правилата за търговия с електрическа енергия”,
издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ПТЕЕ).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупува електрическа енергия и от други
доставчици на електрическа енергия.
(3) По отношение на измерването на реално потребените количества електрическа
енергия се прилагат „Правилата за измерване на количеството електрическа енергия”, издадени
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ПИКЕЕ).
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на
подписването му.
(2) Ефективното изпълнение на настоящия договор започва след регистрация на първия
регистриран график за доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.
Чл. 5. (1) Цената за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия е
…………. (словом:……………….) лева, без ДДС.
(2) Общата стойност на договора се формира на база на реално консумираната от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нетна активна електрическа енергия съгласно средствата за търговско
измерване по времето на действие на договора.
(3) В цената по ал. 1 се включат всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с
изпълнение на поръчката и включва цена за доставка на нетна активна електрическа енергия,
разходи за балансиране и разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряването на предлаганите
услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрирани
небаланси при излишък и недостиг.
(4) В случаите на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната
балансираща група, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да
заплаща такса за участие в балансиращата група.
(5) Цената за „задължения към обществото”, утвърдена от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и дължимия акциз и ДДС не са включени в цената по
ал. 1. Те са в размер, определен от регулаторния орган и от закона и се фактурират от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно действащата нормативна уредба.
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(6) Цената за достъп до електроразпределителната мрежа и цената за пренос по
електроразпределителната мрежа не са включени в цената по ал. 1 и се заплащат от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния ОРМ.
(7) Общата прогнозна стойност на договора е в размер на ……………….
(словом:……………….) лева и включва всички плащания без ДДС към изпълнителя на
обществената поръчка, съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗОП. Общата прогнозна стойност е формирана
на база прогнозираните количества от документите по обществената поръчка и предложената
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за доставка на един MWh, както и размера на определените от
регулаторния орган и закона „задължения към обществото” и акциз. Общата прогнозна
стойност не е обвързваща за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не го задължава да възложи поръчката в този
обем.
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално
потребените количества електрическа енергия, съгласно този договор.
(2) По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. Цените могат да
се променят само при постигнато споразумение на двете страни и при спазване на реда и
условията на чл. 43 от ЗОП.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално консумираната нетна активна
електрическа енергия, съгласно оферираната в Ценово предложение цена на нетна активна
електрическа енергия.
(2) Цената се заплаща при условията на отложено плащане в срок до ……… дни (не
повече от 30 дни) от датата на издаване на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Фактурирането се извършва при спазване на Закона за счетоводството, с дата на
данъчно събитие – последния ден на календарния месец. Фактурите се изпращат на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на издаването им, но не по-късно от десето число на месеца, следващ
отчетния.
(4) Плащането на цената се извършва по банков път по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………….
…………………………………..
…………………………………..
V. ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И
ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 8. Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се
извършва в мястото на доставка на електрическа енергия в съответствие с изискванията на
ПТЕЕ и ПИКЕЕ чрез средствата за търговско измерване, собственост на съответния ОРМ.
Чл. 9. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 10. Реално консумираната електрическа енергия, продадени и закупени по този
договор, се определят съгласно данните, предоставени от съответния ОРМ на страните.
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VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 11. Прехвърлянето на правото на собственост върху реално консумираните
количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези
количества в местата 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.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи точно и качествено изпълнение на
предмета на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за прогнозното количество,
измереното количество и положителни и отрицателни небаланси на база данни, изпратени от
ЕСО до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на
задълженията му по предмета на договора;
2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално консумираните електрическа енергия,
съгласно средствата за търговско измерване по цената, определена съгласно уговореното в
настоящия договор;
3. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор;
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
а/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват
действия по изпълнението на този договор;
б/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;
5. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на съответния ОРМ така, че да не бъде
отстранен от пазара на балансираща енергия.
VIІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за реално
консумираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електрическа енергия, съгласно средствата за търговско
измерване по цената, определена съгласно уговореното в настоящия договор и при спазване на
реда, условията и в сроковете, предвидени в договора.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата
енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и настоящия договор;
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2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез
стандартната балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да
заплаща такса за участие.
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ така,
че да осигури изпълнението на настоящия договор;
4. да издава фактури за потребеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество
енергия в указаните в настоящия договор срокове;
5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора, промяна в
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението
на този договор, промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;
6. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както
и ПТЕЕ, разпорежданията на съответния ОРМ така, че да не бъде отстранен от пазара на
балансираща енергия.
Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за балансиране за обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартната балансираща група.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение за изготвяне на прогнозни графици за
доставка от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база данни от системата на ЕСО и
съответния ОРМ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговаря на изискванията за финансово
гарантиране на сделките с балансираща енергия пред ЕСО, както и да заплаща разходите за
балансиране на балансиращата група съгласно изискванията и условията на ПТЕЕ.
Чл. 18. Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от
собственика на мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с
действащите технически и правни норми.
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи
документ за внесена гаранция за добро изпълнение на задълженията си по него, в съответствие
с договореното в една от следните форми:
I-ви вариант - депозит на парична сума в лева в размер на 3 (три) % от общата
прогнозна стойност по чл. 5, ал. 7 по следната банкова сметка на “ПРОУЧВАНЕ И
ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД в
Банка “…………, Р.България
Банков код: …………
Сметка в лева - IBAN: ………..
Сметка в евро - IBAN: ………….
или
II-ри вариант - банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 (три) % от общата
прогнозна стойност по чл. 5, ал. 7 със срок на валидност един месец след крайния срок за
изпълнение на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да
се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва
да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено
искане от “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.
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(2) Разходите по откриването на депозита/банковата гаранция и тези по евентуалното им
усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
Чл. 20. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се
освобождава след изтичане на 1 (един) месец след крайния срок за изпълнение на договора,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по договора.
Х. САНКЦИИ
Чл. 21. (1) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение за доставка
на електрическа енергия съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 3 (три) % от общата прогнозна стойност по чл. 5, ал. 7 от договора.
(2) При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на законната лихва за забава от неплатената в срок сума за всеки ден закъснение.
Чл. 22. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за
претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл. 23. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си
по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако
страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е
непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключване на договора и намиращо се в причинна връзка с неизпълнението.
Чл. 24. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила незабавно уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В 7 (седем) дневен
срок от настъпване на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната,
позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено
потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата).
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в 7
(седем) дневен срок. При не уведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила и не
се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. В случай, че по независещи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини справката не може да бъде предоставена в посочения по-горе срок,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причините за забавата.
(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето,
през което е била налице непреодолима сила.
Чл. 25. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата
страна.
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ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:
1. По взаимно съгласие на страните;
2. В случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение
на договора по причини, за които страните не отговарят;
3. С 60 (шестдесет) дневно писмено предизвестие от всяка от страните;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, без да отправя предизвестие, при
неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по този договор.
XIII. ПОДСЪДНОСТ
Чл. 27. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по
повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се
до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне
помежду си.
Чл. 28. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето,
те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското
законодателство съд.
ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Чл. 29. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се
извършват в писмена форма чрез факс, телекс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска
служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие
на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между
хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.
Чл. 30. Договорът влиза в сила от …………………...
Чл. 31. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат действащите
разпоредби на българското законодателство.
Чл. 32. Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 1 (два) за
всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 –Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация от
Документация за участие в открита процедура;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) и
приложенията към него от офертата на Изпълнителя;
Приложение № 3 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката от офертата на Изпълнителя;
Приложение № 4 – Списък на местата за доставка (списък на обектите на Възложителя);
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:
..............................................

И З П Ъ Л Н И Т Е Л:
..............................................
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ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Приложение № 1: ОФЕРТА
Приложение № 2: Списък на документите съдържащи се в офертата;
Приложение № 3: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;
Приложение № 4: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
Приложение № 5: Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Приложение № 6: Декларация, съдържаща списък на основните договори;
Приложение № 7: Декларация за приемане условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т.
12 от Закона за обществените поръчки;
Приложение № 8: Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Приложение № 9: Предлагана цена;
Приложение № 10: Банкова гаранция за участие;
Приложение № 11: Банкова гаранция за изпълнение.
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Образец - Приложение № 1
ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
ДО: „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, ГР. СОФИЯ
ОТ:________________________________________________________________________,
(наименование на участника)
Представлявано от: ___________________________________________________________,
(трите имена на представляващия/те, ЕГН)
Със седалище _______________________и адрес на управление:______________________
_____________________________________________________________________________
регистриран ___________________________________, ЕИК __________________________,
Адрес за кореспонденция: гр. __________________, ул.______________________ № _____
тел.:__________________факс_______________________, e-mail: ____________________,
лице за контакти:______________________________________________________________
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознахме с всички документи и образци от документацията за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа
енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и
добив на нефт и газ АД”, заявяваме следното:
Желаем да участваме в обявената открита процедура и приемаме всички условия, обявени
в решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка и
документацията за участие в процедурата.
Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще използваме/няма да използваме
(невярното се зачертава) подизпълнител/и:
Подизпълнител
(избройте
имената
адресите
подизпълнителите)

Видове работи, които ще Дял в процент (%) от общата
и изпълнява (посочете видове стойност на предмета на
на дейности и/или услуги)
поръчката, който ще бъде
изпълнен от подизпълнители
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Въз връзка с това, към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие (декларации) от
страна на посочените подизпълнители за участието им и изискващите се документи за
подизпълнителите, съгласно документацията.
Настоящата оферта включва следното:
1. Документи за подбор (Плик № 1);
2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2);
3. Цената за изпълнение е съгласно приложената в настоящата оферта „Предлагана цена
за изпълнение на поръчката” (Плик № 3).
В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора в посочен срок от „Проучване и добив на нефт и газ”
АД.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, за добро изпълнение на договора ние ще
представим гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от общата стойност на поръчката,
определена съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗОП.
Нашата оферта е валидна до ……….……. (посочва се срок за валидност на офертата не
по-кратък от посочения в обявлението – 120 календарни дни от крайния срок за подаване на
оферти) и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди
изтичане на този срок.
Документите, приложени към настоящата оферта са съгласно Списъка на документите,
съдържащи се в офертата и представляват неразделна част от нея.
Дата
Наименование на Участника:
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

………………………………….. г.
…………………………….
…………………………….
…………………………….
______________________

Упълномощено лице
Подпис

………………………………
_______________________
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Образец - Приложение № 2
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,
съдържащи се в Офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща
група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

№

Съдържание

1

Оферта (оригинал – по образец Приложение № 1)
Списък на документите, съдържащи се в офертата
(оригинал – по образец Приложение № 2)
Копие от Документа за регистрация на участника, когато
Участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато е физическо
лице или
Единен идентификационен код (ЕИК) от Удостоверение
за актуално състояние, издадено от агенцията по
вписванията (оригинал или копие) съгласно чл. 23 от Закона
за Търговския регистър, когато Участника е българско
юридическо лице или едноличен търговец
При
участници
обединения
–
документ
(договор/споразумение),
подписан
от
лицата
в
обединението, в който задължително се посочва
представляващият (заверено копие)
Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал)представя се, когато офертата (както и др. документи от него)
не са подписани от представляващия/те участника, съгласно
актуалното му състояние, а от изрично упълномощен
представител.
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от
подизпълнителя, който ще участват при изпълнение на
поръчката, и дела на тяхното участие, ако се предвиждат
такива с приложени:
- декларация за съгласие като подизпълнител (оригинал – по
образец Приложение № 5);
- документи за регистрация на подизпълнителя или ЕИК;
- декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
- доказателства
за
техническите възможности
и
квалификация;
(декларациите
и
приложенията
за
всеки
от

2.

3

3а

4.

5.

6.
7.

8

Вид и к-во на Номер и дата
документите
на
(оригинал
документа
или копие)
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9

10
11
12
13

14

15

подизпълнителите, ако има такива и се описват поотделно)
Доказателства по чл.51 от ЗОП за техническата
възможност и квалификация на участника за изпълнение
на поръчката
- …………………;
- …………………;
- …………………;
(прилагат се и се изброяват конкретните документи)
Декларация за приемане условията в проекта на договор
(оригинал – по образец Приложение № 7)
Документ за закупена документация за участие
Документ за гаранция за участие
в отделен плик № 2 надпис
за
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на "Предложение
изпълнение на поръчката"
поръчката и приложения
в отделен плик № 3 надпис
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката "Предлагана цена"
и приложения
Други – по преценка на участника
…………………………………………..

Дата
Наименование на Участника:
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

…………………. г.
…………………………….
…………………………….
…………………………….
______________________

Упълномощено лице
Подпис

………………………………
_______________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

34

Образец - Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки
По повод: участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Долуподписаният/-та_________________________________________, ЕГН ____________,
(собствено бащино фамилно)

притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на _____________ от ____________
адрес:_______________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството ми на____________________________ (съгласно пояснение ** от декларацията)
(длъжност)

на _____________________________________________________________________________;
(наименование на юридическото лице, ЕТ, ФЛ и др.)

Със седалище______________, адрес на управление:__________________________________,
ЕИК ________________________, тел./факс________________________________
Участник/Подизпълнител/Участник в обединение в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
(вярното се подчертава)
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда***, 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;
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2. Не съм свързано лице 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.
За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.
Дата
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

…………………. г.
…………………………….
…………………………….
__________________________

Забележка:
*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
** Лицата с право да управляват и представляват участника/кандидата/ подизпълнителя, посочени в чл.
47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1 и т. 2. от настоящата
декларация.
Когато управляващите и представляващи дружеството на кандидата/участника/ подизпълнителя са
повече от едно лице, декларацията се попълва от всяко едно лице.
*** В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата
декларация.
**** § 1, т. 23а от ДР на ЗОП: "Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право
на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и
лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Образец - Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
по Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от
Закона за обществените поръчки
По повод участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Долуподписаният/-та_________________________________________, ЕГН ____________,
(собствено бащино фамилно)

притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на _____________ от ____________
адрес:_______________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството ми на____________________________ (съгласно пояснение ** от декларацията)
(длъжност)

на _____________________________________________________________________________;
(наименование на юридическото лице, ЕТ, ФЛ и др.)

Със седалище______________, адрес на управление:__________________________________,
ЕИК ________________________, тел./факс________________________________
Участник/ Подизпълнител/Участник в обединение в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
(вярното се подчертава)
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
Участникът/ Подизпълнителят/Участникът в обединение, когото представлявам:
(вярното се подчертава)
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
3. *** Не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.
За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.
Дата
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

……………………. г.
…………………………….
…………………………….
__________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

37

Забележка:
* Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
** Декларацията се попълва от лицата с право да управляват и представляват кандидата/участника/
подизпълнителя, посочени по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, с което декларират
обстоятелствата от настоящата декларация. Когато кандидатът/ участникът/ подизпълнителя е юридическо
лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват..
*** ЗПУКИ: Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11,
12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или
други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по
отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е
осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е
съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на
такива търговски дружества или кооперации.
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз
или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от
освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива
процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник,
притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от
длъжност.
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Образец - Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
По повод: участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Долуподписаният/-та_________________________________________, ЕГН ____________,
(собствено бащино фамилно)

притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на _____________ от ____________
адрес:_______________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството ми на_______________________________________________________________
(длъжност)

на _____________________________________________________________________________;
(наименование на юридическото лице, ЕТ, ФЛ и др.)

Със седалище, адрес на управление:__________________________________,
ЕИК ________________________, тел./факс________________________________
във връзка с обявената от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София открита процедура
за възлагане на обществена поръчка: „Доставка на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ
Ние, _______________________________, сме съгласни да участваме като
подизпълнител на___________________________________ при изпълнение на горепосочената
поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка,
които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
- Документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК;
- Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;
- Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
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Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, които
удостоверяваме със следните документи:
____________________________________________________________
(посочете документите, които прилагате, съгласно посочените изисквания от
възложителя)
-

Дата
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

…………………… г.
…………………………….
…………………………….
______________________

Упълномощено лице
Подпис

………………………………
_______________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Образец - Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ,
съдържаща списък на основните договори

Долуподписаният/-та_________________________________________, ЕГН __________________,
(име – собствено, бащино, фамилно)
притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на _____________ от __________________

адрес:__________________________________________________________________ ____________,
(постоянен адрес)
в качеството ми на___________________________________________________________________,
(длъжност)
представляващ ___________________________________________________________________,
(наименование на юридическото лице, ЕТ, ФЛ и др.)
Със седалище_______________, адрес на управление:____________________________________,
ЕИК ________________________,
с адрес: _______________________________________________________________
тел./факс______________________________________________________________

Във връзка с обявената от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт
и газ АД” и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки,
Д Е К Л А Р И Р А М:
следния списък на основните договори за доставка на електрическа енергия през
последните три години, включително стойности, дати и възложители/получатели по
договора:
Година

Предмет и
съдържание на
договора/ дата на
сключване и дата на
изпълнение на
договора

Възложител/получател
по договора

Стойност на
договора

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата
…………………….. г.
Представляващ-длъжност
…………………………….
Име и фамилия
…………………………….
Подпис и печат
______________________
Упълномощено лице
Подпис
………………………………
_______________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Образец - Приложение № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
По повод: участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
Долуподписаният/-та_________________________________________, ЕГН ____________,
(собствено бащино фамилно)

притежаващ/а лична карта № ____________, издадена на _____________ от ____________
адрес:_______________________________________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството ми на_______________________________________________________________
(длъжност)

на _____________________________________________________________________________;
(наименование на юридическото лице, ЕТ, ФЛ и др.)

Със седалище, адрес на управление:__________________________________,
ЕИК ________________________, тел./факс________________________________

Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на
Проучване и добив на нефт и газ АД”
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
Приемам безусловно всички клаузи в проекта на договор, приложен в документацията за учстие
и заявявам, че ако бъде избран за изпълнител, същите ще имат обвързваща сила за участника
…………………………………………., който представлявам.
Дата
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

……………………….. г.
…………………………….
…………………………….
______________________

Упълномощено лице
Подпис

………………………………
_______________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Образец - Приложение № 8
ДО: „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, ГР. СОФИЯ
ОТ:____________________________________________________________________,
(наименование на участника)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща
група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената процедура от Вас с горепосочения предмет.
След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”,
декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати
сме с проекта на договора, приложен към документацията за участие, приемаме го и ако бъдем
определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.
Предлагаме следния подход при изпълнение на поръчката:
……………………………………………………………………….
(прави се кратко описание на подхода при изпълнение на поръчката)
Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
договора.
Към настоящото техническото предложение прилагаме:
1. Описание на системата за мониторинг на измервателна точка, достъпна за
Възложителя on-line;
2. Общите принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата
група;
3. ………………………
Дата
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

……………………. г.
…………………………….
…………………………….
______________________

Упълномощено лице
Подпис и печат

………………………………
_______________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Образец - Приложение № 9

ДО: „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, ГР. СОФИЯ
ОТ:____________________________________________________________________,
(наименование на участник)
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт
и газ АД”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от
Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”.
Ние ……………….предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на
Възложителя „Проучване и добив на нефт и газ” АД от Документацията за участие при
следните условия:
Предлагаме цената за 1 (един) Mwh нетна активна електрическа енергия в размер
на ………(словом: ………..) лева, без включен ДДС.
Предложената цена включва всички наши разходи за изпълнение на предмета на
поръчката.
Цената включва всички разходи, свързани с изпълнението на доставката и включва цена
за доставка на нетна активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи за
осигуряването на предлаганите услуги, без в балансиращата група допълнително да се
начисляват суми за регистрирани небаланси при излишък и недостиг.
В случай на регистрирани на небаланси (излишък или недостиг) на електрическа енергия
в стандартната балансираща група, същите ще са наша сметка.
Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.
Цената за „задължения към обществото”, дължимите акциз и ДДС не са включени в тази
цена. Те са в размер, определен от регулаторните органи и закона и се фактурират и заплащат,
съгласно действащата нормативната уредба.
В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, по време на
действие на договора оферираната в настоящото ценово предложение цена на Mwh нетна
активна електрическа енергия няма да се променя.
Цената може да бъде променена само при постигнато споразумение с Възложителя и при
спазване на реда и условията на чл. 43 от ЗОП.
Цената за достъп до електроразпределителната мрежа и цената за пренос по
електроразпределителната мрежа не са включени в тази цена.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, Възложителят ще
заплаща стойността на реално консумираната електрическа енергия.
Предлагаме срокът за плащане на цената на реално консумираната електрическа
енергия да е до ………... дни (но не повече от 30 дни) от датата на издаване на фактура.
Фактурирането се извършва при спазване на Закона за счетоводството, с дата на данъчно
събитие – последния ден на календарния месец. Фактурите се изпращат на Възложителя в деня
на издаването им, но не по-късно от десето число на месеца, следващ отчетния.
Запознати сме с условието, че посоченото в документацията за участие в поръчката
количество нетна активна електрическа енергия е ориентировъчно за една година и служи само
за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на
договора, съгласно сроковете и условията, залегнали в документацията към поръчката и
договора за изпълнение на обществената поръчка.
Посочваме следната банкова сметка за извършване на плащането на цената по
договора:
Банка:
Банкова сметка IBAN…......................................
Банков код BIC…................................................
Титуляр на банковата сметка……………………
Забележки :
1: Участникът попълва приложените цени без ДДС.
2: В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом се
приема за вярна посочената словом.
Дата
Представляващ-длъжност
Име и фамилия
Подпис и печат

……………………. г.
…………………………….
…………………………….
______________________

Упълномощено лице
Подпис и печат

………………………………
_______________________
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Образец - Приложение № 10
ДО
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД
УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 2
ГР. СОФИЯ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ N……..
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Ние,........................./банка/ със седалище ..................................../адрес/ сме уведомени, че
фирма...................................................., със седалище......................................................./адрес/,
ЕИК............................, като Участник ще участва в откритата с Ваше Решение №
……………/……………. г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”.
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Участникът следва да представи открита във Ваша полза
банкова гаранция за участие в същата за сумата в размер на
…………… (………………)
лева.
Във връзка с гореизложеното, ние, ....................................................../наименование и адрес на
банката/ с настоящето поемаме неотменяемо и безусловно задължение да Ви заплатим по
посочена от Вас банкова сметка сумата от ……….. (……………….) лева, в срок от 3 (три)
работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Ваша декларация, че
Участникът ………………………… е:
1. оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или
2. е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за
обществена поръчка в установения срок, или
3. е определен за Изпълнител, но не е осигурил гаранция за изпълнение на договора в
съответствие с условията на процедурата или други изискуеми документи за сключването на
договора, посочени в предварително обявените от Възложителя условия.
Вашето писмено искане за плащане е приемливо и ако бъде представено в пълен текст чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че Вашето
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че положените от Вас
подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция влиза в сила от ……..…… и е валидна до ………………..г. (Участникът
следва да предвиди срок на валидност на банковата гаранция не по-кратък от 120 календарни
дни след изтичане на крайния срок за подаване на офертите) и изтича изцяло и автоматично в
случай, че до ............... часа ……………….г. искането Ви, предявено при горепосочените
условия не е постъпило в ................................../банка/. След тази дата ангажиментът ни се
обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................./банка/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
За банката:
Подписи:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”

46

Образец - Приложение № 11

ДО
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД
УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 2
ГР. СОФИЯ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ N....
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Ние,........................./банка/ със седалище ..................................../адрес/ сме уведомени, че
нашият клиент ……………………., наричан по-долу за краткост Изпълнител, с Ваше
Решение № …………………………………………….…… е класиран на първо място и е
определен за Изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща
група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”.
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), при подписване на договора за
възлагане на обществената поръчка, Изпълнителят следва да представи на Вас в
качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, издадена във Ваша полза
банкова гаранция за изпълнение на същия договор за сумата в размер на
.............../цифром/,/............................................../словом/, представляваща 3 (три) % от
стойността на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си в
съответствие с договорените условия.
Във връзка с гореизложеното и по нареждане на „Проучване и добив на нефт и газ” АД,
ние, ....................................................../банка/ представлявана от ...................................... се
задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на
горепосочения договор, да Ви заплатим при първо Ваше писмено поискване, всяка сума
максимум до ..................... (словом: .............................................................................) лева в
срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано
искане за плащане, деклариращо, че ……........................................................... не е
изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за
усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен
текст чрез надлежно шифрирано телексно или SWIFT съобщение от обслужващата Ви
банка потвърждаващо, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас, чрез
препоръчана поща или куриерска служба, и че подписите на същото обвързват Вашата
страна.
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Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане,
извършено по нея.
Настоящата гаранция е валидна до........................../дата/ и изтича изцяло и автоматично в
случай, че до...........часа на ............/дата/ искането Ви, предявено при горепосочените
условия не е постъпило в ................................../банка, адрес/. След тази дата, ангажиментът
ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако приемането на предмета на договора не се осъществи преди датата на изтичане на тази
гаранция.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................./банка, адрес/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

За банката:
Подписи:
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