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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

 Днес, 09.02.2016 г. в гр. Варна, на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Решение 
№ Р-66/15.01.2016 г. на Директор ИД- упълномощено лице по чл. 8 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
за избор на изпълнител между: 
 МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Христо 
Смирненски” № 1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, 
представлявано от Проф. д-р Жанета Георгиева, д.м.- Изпълнителен директор, чрез Марта 
Дракова– Директор ИД, упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 
от 17.10.2013 г, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

“Енерго-про енергийни услуги” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 
ПК 9009, обл. Варненска, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс, Кула Г, вписан в 
Търговския регистър на Агенцията по вписванията  с ЕИК 131512672, представлявано от 
управителя- Пламен Стефанов, определено за изпълнител след проведена открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с уникален № 00502-2015-0023 в РОП с предмет:  
„Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на 
балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ 
„Света Марина“ гр. Варна, присъединени към електроразпределеителната мрежа на ниво 
ниско и средно напрежение, за срок от една година“, наричано по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на 

необходимото количество нетна активна електрическа енергия по цени на ниво средно и ниско 
напрежение за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, в количества и при условията, 
уговорени по-долу в настоящия договор и съгласно Техническо предложение и Ценово 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се неразделна част от настоящия договор, наричана 
за краткост по-долу „ДОСТАВКАТА”. 
(2) Прогнозните количества се известяват на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) 
под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на 
настоящия Договор.  
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна 
електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 
Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 
качеството му на координатор на стандартна балансираща група. 
(4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в 
групата- непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества 
електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното 
заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/ приходи 
по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

II. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2. Настоящият Договор влиза в сила от датата на регистрация на първия график за 
доставка и има действие за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

Чл.3.  Мястото на изпълнение на поръчката е на адресите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

 
Клиентски номер 

ЕЛЕКТРОМЕРИ/ ОБЕКТИ 

Абонатен номер Присъединен на Населено място 

7100000025 1270002 Средно напрежение гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1 

7100000025 1270003 Средно напрежение гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1 
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7100000025 1270004 Средно напрежение гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1 

7100000025 1270005 Средно напрежение гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1 

7100000025 1270006 Средно напрежение гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1 

7100000025 1270007 Средно напрежение гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1 

7100000025 1202011 Ниско напрежение гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №100 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
Чл.4. Стойността за един MWh на електрическа енергия за обекти, присъединени на ниво 

средно напрежение е: 93,24 лева (деветдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) с 
включен ДДС и 93,24 лева (деветдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) с включен 
ДДС за един MWh на електрическа енергия за обекти, присъединени на ниво ниско 
напрежение. В цените са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Прогнозната стойност на договора възлиза на 810 000 (осемстотин и десет хиляди) лева с 
включен ДДС, като посочената стойност не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да я изразходва или да се 
лимитира с нея. 

Чл.5. Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето на 
действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско 
напрежение. Към тази сума се начислява ДДС. 

Чл.6. (1) В цените по чл. 4 се включват цена за доставка на нетна активна енергия, без в 
балансиращата група да се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг.  
(2) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(3) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

Чл.7. По време на действие на договора, оферираните в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени на нетна активна електрическа енергия не се променят.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група. 

Чл.8. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената енергия, в лева, по банков път, по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно оферираните в Ценовото предложение цени на нетна активна 
електрическа енергия, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на 
представяне на оригинална данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка е както следва: Банка: „Банка ДСК” ЕАД, 
Банков код: BIC STSABGSF, Банкова сметка: IBAN BG42 STSA 9300 0021 8669 17. При промяна в 
банковата сметка, по която ще се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми 
писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) дни 
от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде 
уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
9.1. да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложението в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 
договор. 

9.2. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да  не използва информация, станала му известна при изпъленение 
на задълженията му по настоящия договор. 

9.3. да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок.   

9.4. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия в 
мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ.  

9.5. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на 
стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
заплаща такса за участие.  
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9.6. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ 
така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.  

9.7. да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество енергия.  
9.8. 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 данъчни фактури и др.  

9.9. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор 
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.  

9.10. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и 
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна 
мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.  

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
10.1. да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 
10.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по 

договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 
11.2. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на 
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 
11.3.  да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цените, 
определени съгласно уговореното в глава III, при условията и в срока, съгласно настоящия 
договор;  
11.4. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.  
11.5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:  

 а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;  
 б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на 
изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества; 
 в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 
действия по изпълнението на този Договор;  
 г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни 
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.  

11.6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор 
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.  
11.7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 
ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ, така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща 
енергия. 
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
12.1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 
12.2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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12.3. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размер на законната 
лихва върху дължимата сума, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 (тридесет) дни. 
12.4. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
12.5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
12.6. по разпореждане на ОЕМ, съгласно ПТЕЕ, да увеличава, намалява и/или прекъсва 
изпълнението на задължението си за получаване на електрическа енергия или да 
извършва всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ, при условия, че такова увеличаване, 
намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката на ОЕМ се налага от ограничения в 
електроенергийната система. Отношенията на страните при такива ситуации се уреждат 
съгслано ПТЕЕ. 
12.7. в случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, 
разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, 
дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия 
договор с едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция.  

 
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на настоящия договор да 
представи парична или банкова гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността на 
поръчката, като срока на дeйствието й следва да надвишава срока на действие на договора с 3 
(три) дни. 

Чл.14. Гаранцията за изпълнение по чл.13 не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

Чл.15. Обслужването на гаранцията за изпълнение по чл.13, таксите и други плащания, 
банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за 
изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. В случай на представена гаранция под формата на парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава съответната част от гаранцията, без да начислява лихви, след уреждане на всички 
финансови претенции между страните. Освобождаването се извършва чрез превеждане на 
съответната сума по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.17. (1) В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова 
гаранция, нейното освобождаване става автоматично, с изтичане на срока на нейната 
валидност. 
(2) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
съответно да удължи срока на валидност на банковата гаранция. 

Чл.18. В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на договора, бъде 
поставена под специален надзор или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадълженост, или 
е обявена в несъстоятелност, или й се отнеме лиценза, или неоснователно откаже да заплати 
предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 
искането, съответната заместваща банкова гаранция от друга банкова институция, съгласувано 
с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 
договора. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора при 
неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и 
при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение 
на договорни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените 
неустойки. 

Чл.22. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
виновно неизпълнение на договорни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията за 
изпълнение на договора се усвоява изцяло като неустойка за прекратяване на договора. 

Чл.23. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на 
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди и над размера на 
предоставената гаранция по общия ред. 

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по извънсъдебен ред да усвоява за себе си съответните 
части от дадената за изпълнението на договор гаранция за: 

24.1. Обезщетения за вреди, които са причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
24.2. Неустойки, дължими по силата на настоящия договор. 
Чл.25. Във всички останали случаи Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 

срок до 3 (три) дни след изтичане срока на договора. При освобождаване на гаранцията за 
изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви. 
 

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА  
Чл.26. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 

електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото 
на доставка. 

Чл.27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на елекрическа 
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.  
 

VIII. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ  
Чл.28. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на 

доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и действащите правила за 
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят на 
съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични 
изисквания и характеристики, описание и точност.  
 

IX. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ  
Чл.29. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 

изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.  
Чл.30. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се 

определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните или средства за контролно 
мерене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.31. При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и 
след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата 
страна в срок от 3 (три) работни дни притежаваната от нея документаиця, удосотоверяваща 
количествата, доставките и получаванията на електричекса енергия, с цел да се определи 
причината за различията. 
 

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  
Чл.32. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
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Чл.33. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми 
незабавно насрещната страна писмено за настъпването на събитието, причинило 
невъзможността за точно изпълнение. 

Чл.34. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да 
се позовава на непреодолима сила. 

Чл.35. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната 
страна вреди. 

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ  
Чл.36. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и търговско 
законодателство на Република България.  
(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 
(3) Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на непредвидени 
обстоятелства, дефиницията за която страните се съгласяват да се счита тази определена от 
законодателя в Закона за обществени поръчки.  
 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.37. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:  
37.1. с изтичане срока на действие на договора.  
37.2. по взаимно писмено съгласие на страните;  
37.3. с едностранно 30 дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя в случаите 

на чл. 12; 
37.4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му; 
37.5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните; 
37.6. с окончателното му изпълнение; 
37.7. по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП; 
37.8. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка- предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати- с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата.  
Чл.38. Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови 

задължения възникнали преди прекратяване на договора. 
Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
39.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) 
дни; 
39.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци; 
39.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
39.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 

 
XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.40. Договорът влиза в сила при условията на чл. 2 от настоящия договор; 
Чл.41. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в 

случаите регламентирани в чл. 43, ал. 2 от ЗОП; 
Чл.42. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повед изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговска дейност, технически процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-
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хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер свързани с 
изпълнението на договора. 

Чл.43. Кореспонденцията, свързана с изпълнението на този договор и разменяна между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е валидна, когато е изпратена по пощата (с обратна разписка), 
по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 
Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

 

 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Населено място гр. Варна гр. Варна 

ж.к., улица, № бул.„Христо Смирненски“ № 1 бул. „Владислав Варненчик” № 258, 
Варна Тауърс, Кула Г 

Телефон 052 302 875 052 577 362 

Факс 052 302 874 052 577 340 

Мобилен 
телефон 

0887 236 789 0889 755 999 

Лице за контакт Инж. Петър Петров  

Електронна поща offceub@mail.bg  market@energo-pro.bg 

 
Чл.44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощено от него длъжностно лице – 

отговорник по изпълнението на договора и уведомява по подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл.45. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 
двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 
договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 

Чл.46. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.  

Чл.47. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 
недостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентен съд на територията 
на Република България по реда на ГПК; 

Чл.48. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
 
 При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 
неразделна негова част: 

 Документи, удостоверяващи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за 
изпълнение на договора в размер на 29 137,50 лв, под формата на банкова 
гаранция, издадена от „Банка ДСК” ЕАД, Реф. №116DSK06782, от 04.02.2016 г.; 

 Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1– 3 и ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки, както следва: 

- Актуални свидетелства за съдимост на Пламен Стефанов, Боян Кършаков 
и Яна Димитрова (нотариално заверени копия); 

- Документи за липса на задължения към НАП и съответната община по 
регистрация; 

- Удостоверение от Агенцията по вписвания, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 
обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация; 

mailto:offceub@mail.bg
mailto:market@energo-pro.bg
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3a H3nbnHeHre Ha nopbqxara no qr. 56, an. 1, r.7 or 30[l

11o4n rca u rnr/ara An6eHa feoprreaa fl aaapoea

{mpume umeno)

AaHHH no AoKyMeHr 3a caMonfiqHocr:.flK Ns 642172889, r43A. or MBP - rp. BapHa, Ha 01.04.2011r

(uomep Ha nuqHa Kopma, damo, opeou u Mflcmo uo uzdaaonemo)
B KaqecrBoro ch Ha fltnuomou4ur,rx

(dntxcxocm)
Ha EHEPl-O-ilPO EHeprn ilau Y cnyru EOOA

( u o u uen oeo n ue uo yu o cm x u Na )
EAR/6y[CIAT 131512572-yuacrnnK B npoqe4ypa 3a Bb3naraHe Ha o6ulecrseua nopbqKa c npeAMer
"l'1:6op Ha r-bproBeq3a AocraBKa Ha HerHa aKTxBHa e.fiexrpr4qecKa eHeprr,lfl 14 KoopArHarop Ha 6anaHcrpaqa rpyna no
cao6onqHo AoroBopeHh qeHU 3a Hyxrqxre Ha o6exrn, co6crseHocr na MEA,fl ,,CBera MaphHa,, EM- rp. BapHa',,

yBAXAEMH TOCnOXH I rOCno.qA,

3anogsaru cMe I npheMaMe u3\flno npeAocraBeHara AoKyMeHraqHR 3a yqacr]4e B

B-b3naraHe Ha o6u-lecreeHa noptt{Ka c npeAMer: "Xs6op Ha rbproBeLl 3a AocraBKa Ha HerHa
eHeprilfr h KoopAilHarop Ha 6anarcNpau-1a rpyna no cao6oguo AoroBopeHh qeHil 3a HyxAxre
Ha MEA,[,,CBera MaprHa" EA,E,- rp. Bapna"
Karo 3aflB,lBaMe, qe axo 6t4enn nz6paan 3a h3nb,rlHhren, qe t43r-r'bnHhM ycnyrara nph cna3BaHe Ha h3hcKBaHHflTa Ha
Bb3,nolxHTenf clraacHo rexHhqecl(Hre cnequQu,{aqu14 t4 npn cneA{hre ycaoBIS:

1' llJe AocraBnMe aKTHBHa enexrptzqecRa eHeprrr :a o6exrr, co6creeHocr Ha Bb3,nolxr4Te,nfl, nphc-beAhHeHh
KbM enexrpopa3npeAenhre.nHara Mpex(a Ha HilBO CpeAHO 1,1 HTICKO HanpexeHHe.

2. l'lsgecrHo Hr e, qe Ko,flt4qecrBara e.nexTpoeHeprhfl, nocoqeHh a Cne4r,rSrxa\uu urexHhqecKh r43r4cKBaHrR B

AOHyMeHTaqRTa ca nporHo3Hl,l 14 Bb3.flOxr4Te,rrflT He ce aHraxhpa c n'b,nHoro hM xoHcyMrpaHe.
3. ule il3BbpLuBaMe nporH03t4paHe Ha norpe6neHrero Ha eneKrpoeHepruf, 3a o6eHlrre, onHcaHil B

Cneqr Sr.r xa 4hu n rexHylqecK h 143 14cKBa HhR B AoKyMe HTa qilnra.
4' t4e l43rorBflMe rpa$rqr, t4e ril noAaBaMe, u-le rt,t KoprrrpaMe npr Heo6xo AvlMocr,

orroBopHocr ra 6alaucHpaHero h u{e H3B'bp[rtBaMe BctaqKH ,qeIHocrr, cBbp3aHil c yqacruero
cao6ogHrn na3ap Ha eneKrpoeHeprrn.

5' BtsnoxHren8r u4e 6-uge sxaoveH KbM 6anaucupaqa rpyna il qe My 6r4e ocurypeHo nbnHo KoMneHcilpaHe
Ha He6anaxcrre.

6' L{e AocraBflMe 3aflBeHoro KonhqecrBo eneKrphqecxa eHeprilfl 3a cpox or 1 (e4Ha) roAilHa, cLryraHo orAarara
Ha norBbpxAeHre Ha nbpBtIff perhcrpt'tpaH rpa0rx 3a AocraBxa or crpaHa Ha ECO, xoiro rpa$rx qe npeAocraBhM Ha
Br3flOx{hre.nfi B AeHfl, CneABau{ noTBbpx{AeHheTo My.

7' 3a HsntnxeHhe Ha npeAMera Ha nopbqKara npeAcraBRMe cneAHoro rexHhqecKo npeg/ox{eHhe:

nocot{eHn n O6seneH nero;

na3ap Ha eneKTpl4qecHa eHepr14fi;
c yqacrrero Ha Bbsnox[re.nfi Ha ceo6o4Hrn

EOOrq. Btgnoxrrelnr HffMa Aa 3annau{a qeHa 3a yllacrre e 6anaxcupaqara rpyna;

HeAOCT'4r V UsnnuJ-b(;

orKpHra npoqeAypa 3a

aHTUBHa eneKTpl4r{ecKa

ua o6exrr, co6creeHocr

u{e noeMeM nbnHa
Ha Bb3.flOlKl4TenE Ha



cbr.nacHo fipaaunara 3a rbproBilfl c enexrpuqecxa eHeprufi. fipo,qasavtr, 3a BceKn orqereH nepiloA, l/3AaBa Ll

il3npaqa Ha KynyBaqa Saxrypa 3a KonhqecrBoro norpe6eHa axrreHa eneKTprr{ecKa eHeprnn. Oaxrypara ce

h3AaBa or npoAaBaqa cneA noryr{aBaHe Ha r3MepeHrre crofiHocril or oneparopa Ha Mpe}Kara. Oaxrypure ce

h3npau,ar no rmefil xafi-xrrcuo s pa6orurn AeH, c.neABaq AeHfl Ha rnxHoro t43AaBaHe.

(ceo6odeu mexcm)

8. 6ponr Ha q.fleHoBere e 6anaHcupau{ara rpyna, B Kofira Bb3.noxilTe.flsr qe 6t,qe rxnrcqeH e

01.12.2015r. (.{ae xranngh ABecra nerAecer r oceru) (nocoueo ce 6ponm Ho qneHoeeme 4uSpon u cnoeora).
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06pa:eq Ne13
qEHOBO nPEAIOx(EHhE

f1o,qn nca H rnr/ara An6e na [eo prresa,l'l asa poaa
(mpume urvreuo)

.qaHH14 no AoxyMeHr 3a caMo.nuqHocr: IK Ns 6421-12889, il34. or MBP - rp. Bapua, Ha 0j..04.2011r

{uouep Ho nuqHo Kapma, domo, opeou u Mfrcmo ua usdoaanemo)
B KaqecrBoro cH Ha Fltnxomoqnrx

(dntxuocm)
ua E H EPI-O-l-l PO EHeprra ilnu Y cnyrn EOOA

( N o u ue u oeo u ue uo yuo cmx uxa )
Et/11<'/6ynclAT 131512672 - yvacrHrx B npoqeAypa 3a Bb3raraxe Ha o6qecrBeHa nopbq6a c npeAMer
"lh6op Ha rlproBeq 3a AocraBKa Ha Herua aKrhBHa. enexTpilqecxa eHeprxfr h KoopAhHarop Ha
6anaxoapaqa rpyna no cao6o4xo AoroBopeHr ueHr, 3a HyxAhre Ha o6eKrh, coocrBeHocr Ha MEM
,,CBera MaprHa" EM- rp.BapHa",

yBAXAEMI4 AAMH t4 TOCnOAA,

C Hacrontrloro norBbpxAaBaMe, qe noeMaMe aHralKilMeHTAa h3nbnHrnn o6exra Ha nopbqxara B

cborBercrEtle c h3t4cKBaHilRTa Br, 3anoxeHN s TexHuqecKrre cnel1N$raxaqhv a,l AoKyMeuraqxsra 3a
yqacTfie B HacToflu{aTa nopbqKa.

Cpoxtr 3a r3nlr,nHeHHe Ha nopbr{Kara e 1 (egna) roAhHa, cqhraHo or Aarara Ha norBbp}KAeHhe
Ha nbpBr4s rpaSrx 3a AocraBxa.

B cnyvafi, ve 6tgenn onpeAeneHr 3a h3n-b,nHrre,n, Hlae u{e npeAcraBhM BchqKh AoKyMeHTH no
un.47, an.L0 o:3Of1, xaxro h rapaHqrff 3a il3fib.rrHeH,4e Ha AoroBopa.

Axo 6t,qervr r:6paHr aa 13nb.flHhre.r, ,r3pa3nBaMe clr,nacre Bb3,nolKrre.nffr Aa 3an,nau{a
AocraBeHara eHeprrfl B .fleBa, no 6aHxoe nbr, no Haua cMerxa, cbr.flacHo o$eprapanr,rre s |..{euoaoro
npeAnolKeHHe qeHt4 Ha HerHa aKrhBHa eneKTpr4qecKa eHeprilf, Karo cpoKbr Ha or.flor{eHo nnau_laHe e Ao
30 (rpr4ecer) xaneH4apHu AHV, cneA npeAcraBflHe Ha oprrhHa,nHa AaHbqHa $axrypa.

Hauara {EHA sa eArx MWh 3a qenhfl cpoK Ha AoroBopa - 1 (e4na) roAilHa e cneAHara:

*llpednotxeHume om yLtlcmHuKd qenu cttedea do ce oqepupam c moqHocm do emrptrs sraK cned
decemuquoma ganemafr.

N9 onhcaHile 6es AAC B.nB. - qra$porvr ra

c.noBoM
c flflC a le.- qu$porvr r

c.noBoM
1 [eHa 3a eAhH MWh Ha

eneKTpuqecxa eHeprt4ff 3a o6exrr,
nphcleArHeHr Ha HhBO CpeAHO

Haflpex(eHhe

77,70

Ce,qer*,qecer H ceAeM neBa r
ceAeMAeceT cToTt4HKH

93,24

,{eeer4ecer urpu neBa u

ABaAeCer vc.eTnpv
CTOTI4HKH

2 Llexa 3a eAHH MWh Ha

enexrprqecKa eHepriln 3a o6exrr,
npficleAhHeHt4 Ha HhBO HHCXO

HanpexeHhe

77,7O

Cegeu4ecer r{ ce4eM /teBa il
ceAeMAeceT CTOTHHKt4

93,24

flerernqecer urpv nela v

ABaAeCer h eetnpn
CTOTI,IHKh



B qexara ca BKnloqeHH Bct4trxt4 pa3xoA14 BbB Bpt3xa c u3nbflHeHre npeAMera Ha Hacronu{ara
nopbqxa.

l-{exoaoro npego}Kexi4e e ta3qHc.neHo Ao BTopr4 3HaK cneA AecerrqHara 3anerafi.
l-{euosoro npepo}KeH;ae He HaAxBtpnn crofixocrra, onpeAeneHa or Bb3.no]Ktfre,nfl.
Fapaxrnpame, qe cMe B ctcronHhe Aa h3nbrHHM nb/rHHR o6enn Ha nop'bqxara, B cborBercrBr4e c

ropeonilcailara oQepra.
* Crznacuo qn.70 om iafi, xozomo ofiepmomo Ha yqocmHuK cudtpxto npednoxeaue c qucnolo BponeHue, xoemo nodnexu
Ha oqeHfreoHe u e c nooeqe om 20 uo cma na -6naeonpunmno om cpedaomo cmoiluocm na npednoxe+uAmo Ho ocmo4onume
yqacmHuqu no cbulufr noKa3omen aa oqeHla, ebsnurrumennm u3ucc6a om Hezo no6pg6un n,,.^,--Ae^.-^ffix:*.--
Heeoeomo o6posyaone.
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