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РАЗДЕЛ ПЪРВИ:  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ.  

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, Възложител   на   настоящата   обществена   поръчка     е 

кметът на Община   Кубрат. 

Община Кубрат е с административен адрес: гр. Кубрат 7300, ул. „Княз Борис I“ № 1; 

 тел.: 0848/ 72020;  

 факс: 0848/ 73205; 

 e-mail: kubrat@kubrat.bg. 

 Основен електронен адрес на възлагащия орган/ Възложителя:  

 www.kubrat.bg 

 Адрес на профила на купувача:  

 http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php. 

 

II. ОБЕКТ  НА ПОРЪЧКАТА,  ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА,  ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА 

ПОРЪЧКАТА, ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ.  

Обект   на   обществената   поръчка   е   доставка,   осъществявана   чрез   покупка, 

съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Предмет  на  поръчката  е  доставка  на нетна активна електрическа енергия  „ниско 

напрежение“  и  осъществяване  на  задълженията  на  координатор  на балансираща група.  

Прогнозната  стойност  на  доставката  на  нетна  активна  електрическа  енергия „ниско 

напрежение“ е 142 000,00 лева без ДДС.  

Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от 

Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без 

в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 

небалансите. Възложителят не заплаща таксите за участие в балансираща група. 

 

Източник   на   финансиране   -   Финансирането   на   обществената   поръчка   се 

осъществява с бюджетни средства. 

 

Общи  изисквания  към  изпълнението    
При  доставката  следва  да  се  доставя електрическа   енергия   с   качество   и   по   ред,   

съгласно   предвиденото   в   Закона   за  енергетиката   (ЗЕ)   и   останалите   нормативни   актове,   

които   уреждат   обществените  отношения,  свързани  с  доставката  на  електрическа  енергия  

(в  т.ч.  наредбите  към  ЗЕ, Правилата  за  търговия  с  електрическа  енергия  (ПТЕЕ)  и  

Правилата  за  измерване  на  количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

 

В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да:  
- прогнозира потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и 

договаряне на конкретните количества нетна активна електрическа енергия ниско напрежение. 

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна 

електроенергия се прилагат Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ). Съответните 

действия по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя в качеството му на 

координатор на стандартната балансираща група.  

- изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия като се съобразява с 

очаквания часови товар за обектите;  

- изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на оператора на 

електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ;  

http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php
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- потвърждава от името на възложителя графиците за доставка в системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система в съответствие с 

разпоредбите на ПТЕЕ;  

- осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 

количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните 

графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на 

обектите на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.  

 

III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.  

Възложителят  обявява настоящата обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

ЗОП чрез провеждане  на   процедура   „Публично състезание“. Определящото    за избор на вида 

процедура, относно  възлаганата обществената поръчка, е прогнозната стойност за изпълнение на 

поръчката. 

Предвид   определения   финансов   ресурс   за   изпълнение   на   дейностите   в обхвата на 

поръчката, възлаганата от община Кубрат, обществена поръчка не попада в определените от 

законодателя  стойностни прагове по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

IV. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО.  

Място на изпълнение на поръчката - Електроенергийната система на Република България, 

посочените  обекти  в  Техническата  спецификация,  собственост  на  Община Кубрат.  

Срок за изпълнение на обществената поръчка - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата 

на подписване на договор за изпълнение.  

Прогнозно  количество  -  общото  прогнозно  количество  за  доставка  на  нетна активна 

електрическа енергия ниско напрежение  за срока   на договора (12 месеца) е 1 000 MWh, 

изчислено на база на потреблението на възложителя за 12 месеца. 

 

V. ДАННИ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.  

В настоящата обществена поръчка не са предвидени обособени позиции.  

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ:  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.  

I. УЧАСТНИЦИ.  

1.  В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо  

или  юридическо  лице  или  техни  обединения,  както  и  всяко  друго  образувание,  което има   

право   да   изпълнява   доставки   или    услуги,   съгласно   законодателството   на държавата, в 

която то е установено.  

!!! В процедурата  могат да участват клонове  на чуждестранно лице  в случай, че  

могат  самостоятелно  да  подават  заявления  за  участие  или  оферти  и  да  сключват 

договори съгласно българското законодателство.  

2.  Възложителят   не  поставя   изискване  в  случай  на  участници  обединения,  да имат 

определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.  

В   случай   на   участник   обединение,   се   представя   договора/споразумение   за 

създаване на обединение.  

В  договора/споразумението,  трябва  да  бъде  определен  на  партньор,  който  да 

представлява  обединението  за  целите  на  настоящата  обществената  поръчка,  в  който трябва 

да бъдат посочени:  

- правата и задълженията на участниците в обединението;  

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

3.  При  подаване  на  оферта  кандидатът  или  участникът  декларира  липсата  на 

основанията  за  отстраняване  и  съответствие  с  критериите  за  подбор  чрез  представяне на 
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Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни,  в  които  се  

съдържат  декларираните  обстоятелства,  или  компетентните  органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или  участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация.  

4.  При участие, чрез посочване на подизпълнител, участникът трябва да посочи в  

офертата  си  подизпълнителите  и  дела  от  поръчката,  който  ще  им  възложат  при нейното   

изпълнение.   В   случай,   че   ще   се   използват   подизпълнители,   участниците представят  

доказателство  за  поетите  от  подизпълнителите  задължения.  Посочените  от участника   

подизпълнители   трябва   да   отговарят   на   посочените   от   Възложителя критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да  не  са  налице  основанията  

посочени  за  отстраняване  от  процедурата.  В  случай,  че посочен от участника подизпълнител 

не отговаря на критериите за подбор, посочени от Възложителя  в  документацията  и  

обявлението,  Възложителят  ще  изиска  замяна  на подизпълнител, който не отговаря на 

посочените критерии.  

В   случай,   че   ще   се   ползват   подизпълнители,   всеки   подизпълнител   подава 

отделен ЕЕДОП за себе си.  

Използването      на      подизпълнител/и      не      освобождава      Изпълнителя      от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Лице, което е дало съгласие 

да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  

Разплащанията   с   подизпълнителя   се   осъществяват   въз   основа   на   искане, 

отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 

предостави  на  възложителя  в  15  -  дневен  срок  от  получаването  му.  Към  искането 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част  от  

тях  като  не  дължими.  Възложителят  има  право  да  откаже  плащане,  когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

Изпълнителите    сключват    договор    за    подизпълнение    с    подизпълнителите, 

посочени в офертата.  

В   срок   до   3   дни   от   сключването   на   договор   за   подизпълнение   или   на 

допълнително    споразумение    за    замяна    на    посочен    в    офертата    подизпълнител,  

Изпълнителят  изпраща  копие  на  договора  или  на  допълнителното  споразумение  за 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия:  

- За новия подизпълнител не са налице основанията  за отстраняване  в  процедурата; 

- Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е  отговарял 

предишният подизпълнител, включително  по отношение на дела и  вида на дейностите, които 

ще изпълява , коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

- При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горепосочените условия. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. За неуредени в настоящите указания 

въпроси, относно участието на обединения и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и 

ППЗОП 

5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура, 

съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП. Свързани лица са тези, посочени в §2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП. 

6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 

участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 
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свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.  

1. В процедурата не могат да участват лица и Възложителят задължително ще отстрани от 

участие в процедурата участник за когото са налице следните обстоятелства посочени в чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:  

1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитаран за: - престъпление по чл. 

108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 

по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 

321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс. 

1.2. Е осъден с  влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление, 

аналогично на тези посочени в т.1.1 в друга държава членка или трета страна.  

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 21 т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към община Кубрат или към общината по седалище на участника/участниците, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечаване на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

1.4. Е налице неравнопоставеност  в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

1.5. Който е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на посочените в т. 1.1 – 1.4 основания за отстраняване или изпълнението на критериите 

за подбор.    

1.6. Който не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнение на критериите за подбор посочени в обявлението 

за възлагане на обществената поръчка.  

1.7. За който е налице установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 

245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

1.8.  Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, съгласно чл. 54, ал. 

1, т. 7 от ЗОП. 

Конфликт на интереси е налице, когато възложителят, негови служители или наети от 

него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 

безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

1.9 Основанията посочени в т. 1.1 - 1.8  се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия 

да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.    

1.10. т. 1.3. не се прилага, когато: - се налага да се защитят особено важни държавни или 

обществени интереси; - размерът на неплатените дължими данъци или социално - осигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 2. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото 

са налице, обстоятелствата по т. 1, възникнали преди или по време на процедурата, както и 

когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица 

и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 1. пет години 

от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 1.1. и т. 1.2., освен ако в 
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присъдата е посочен друг срок; 2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 

1.5. и т. 1.7., освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелствата по т. 1.5. се включват в списък, който 

има информативен характер.3. Участник, за когото са налице основания по т. 1  има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел  участникът може да докаже, 

че: - е погасил задълженията си по т. 1.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те 

са разсрочени, отсрочени или обезпечени; - е платил или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 

нарушение; - е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.  

Изискванията по т. II. от настоящите указания се отнасят и за подизпълнителите и 

третите лица чийто капацитет ще се ползва от участника. 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.  

1. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност.  

- Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ във 

връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участникът следва да притежава Лицензия издадена от КЕВР за 

търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна 

балансираща група” или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен.  В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася 

за участника/ците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейността.  

 Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на 

изискването за притежаване на специално разрешение, за да може да изпълнява доставката на 

електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група. - Участникът 

следва да има сключен рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор. 

2. Документи за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на 

рофесионална дейност.  

За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност, 

участникът следва да притежава следните документи: 

 - Лицензия издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващо и 

дейността „координатор на стандартна балансираща група” или негов еквивалент, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

 - Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор – заверено от 

участника копие; 

Изискванията по съответния критерий за подбор се описват подробно в Част IV, Раздел 

А/Годност/, клетка 1 от Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.  В 

случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се 

отнася за всички участници в обединението. 

 При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 

заверени копия на посочените по-горе документи. 

3. Икономическо и финансово състояние. 

 Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към 

участниците. 

4. Изисквания за технически и професионални способности.  

Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални способности 

на участниците, чрез които се доказва неговия професионален опит, а именно:  
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А/ Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката за последните 3 години.  

Сходни дейности са дейности по доставка на електрическа енергия и координиране на 

балансираща група, в която има поне двама участника с консумация на електрическа енергия 

най-малко равна на консумацията на възложителя за периода октомври 2016 г. – ноември 2017 г.  

Б/ Участникът да разполага с изградена и въведена система за мониторинг на 

измервателна точка, позволяваща измерване на нетната активна електрическа енергия в реално 

време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО, както и да е достъпна за 

Възложителя – online.  

В/ Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт 

EN ISO 9001:2008 или по-актуална версия (или еквивалентен) с обхват, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива 

сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от 

него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 

мерки са еквивалентни на изискваните. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията 

за технически и професионални способности се доказва от обединението участник, а не от всяко 

от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.  

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

5. Документи за доказване на технически и професионални способности.  

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

доставка. 

Под „еднакъв“ или „сходен предмет“ следва да се разбира внос, износ, покупка, 

продажба и всякаква друга търговия с ел. енергия. 

Съгласно чл.67, ал.1 ЗОП списъкът следва да бъде попълнен в Част IV, Раздел 

В/Технически и професионални способности/, клетка 1 „б“ от ЕЕДОП. 
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- Декларация от участника (свободен текст) относно наличието на изградена и въведена 

система за мониторинг на измервателна точка.  

 - Сертификат EN:ISO 9001:2008 или по-актуална версия (или еквивалентен), с обхват 

предмета на поръчката - заверено от участника копие. Изискванията по съответния критерий за 

подбор се описват подробно в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. 

Забележка: Участниците могат да използват капацитета на трети лица  

* Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и професионални компетентности с капацитета на едно или повече трети лица, 

независимо от правната връзка между тях. В тези случаи, освен документите, определени от 

възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя 

доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на 

третите лица, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  

 ** Третите лица, чийто капацитет ще ползва участника и подизпълнителите, трябва 

да отговарят на съответните критерий за подбор и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

 *** В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

горепосочените условия. 

**** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 

или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

ВАЖНО: За изпълнението на поръчката участникът и третото лице, чийто капацитет 

се използва за доказване на изискванията за технически възможности и професионални 

компетентности, следва да носят солидарна отговорност за което участникът следва да 

представи доказателства за поемането на такава солидарна отговорност.  

Участник, който не отговаря на поставените изисквания или не е в състояние да 

представи необходимите документи, доказващи изпълнението на изискванията и след срока 

даден от комисията за провеждане на процедурата за обществената поръчка ще бъде 

отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ, УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА  

НА ОФЕРТИТЕ, КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

I. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 1. Достъп до документацията за участие: 

 Документацията за участие се публикува на следния адрес: www.kubrat.bg  - основен 

адрес, http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_017.php - профил на купувача и достъпа 

до нея е безплатен. 

2. Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения  

2.1 При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено 

до 5 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в 

профила на купувача писмени разяснения.  

2.2 Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 3 дни от получаване на 

искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.  

3. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 

за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат разпоредбите на 

ЗОП. 

 



10 
 

II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ  

1. Съдържание на офертата.  

Заявлението за участие включва: 

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2;  

ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице 

(в случай, че е приложимо), за всеки подизпълнител (в случай, че е приложимо) и за всяко лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (в случай, че е приложимо). В 

случаите в които се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 

подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е 

налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани 

с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои лица. 

Важно:  Участниците следва да попълнят само тези полета, които се отнасят до 

настоящата обществена поръчка. 

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен 

път до вече изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за 

подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните 

и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е 

осигурен достъп до документа. 

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо;  

За доказване на своята надеждност участника представя следните документи:  

- По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията 

са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

 - По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 - Когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди 

подаване на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност, тези мерки се описват 

в ЕЕДОП. 

1.2. Заверено от участника копие от документ за създаване на обединението (когато 

кандидатът е обединение, което не е юридическо лице), когато е приложимо; 

 1.3. Заверено от участника копие от лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, 

включваща дейността „Координатор на стандартна балансираща група“; 

 *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, в Част IV, Раздел 

А/Годност/, клетка 1 от ЕЕДОП, се посочват: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа. 

1.4. Документи, доказващи техническите и професионалните способности на участника: 

 - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите - списъкът следва да бъде попълнен в Част IV, 

Раздел В/Технически и професионални способности/, клетка 1 „б“ от Единен европейски 

документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.  
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 В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за 

обединението.  Под „еднакъв „или „сходен „предмет следва да се разбира внос, износ, покупка, 

продажба и всякаквадругатърговия с ел.енергия. 

- Декларация (свободен текст) от участника относно наличието на изградена и въведена 

система за мониторинг на измервателна точка.  

- Заверено от участника копие от удостоверение от съответния мрежови оператор за 

сключен Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор;  

Офертата включва:  

1.1. Техническо предложение  

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на възложителя - Образец № 3; 

- Прилага се документ от ЕСО ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в стандартната 

балансираща група на участника към месеца предхождащ датата на подаване на офертата. 

  - Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно количество 

електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение на обекта на 

възложителя – свободен текст, оригинал.  

В декларацията задължително се посочва и броят на членовете в балансиращата група към 

месеца предхождащ датата на подаване на офертата. Ако участникът е обединение, документът 

се представя от един или повече от участниците в обединението. 

1.2. Ценово предложение – Образец № 4 

Ценовото предложение съдържа предложението на участника относно цената за 

придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение. Ценовото предложение 

се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

Цената следва да бъде представена в български лева за един MWh без ДДС с точност 

до втория знак след десетичната запетая.  

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е 

начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, 

свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на 

поръчката.  

Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или пропуски в 

изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в процедурата.  

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

2. Указания за подготовка на заявлението за участие и офертата.  

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. При изготвяне на документите всеки участник трябва да се придържа 

точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на 

документацията за участие се носи единствено от участниците.  

Представянето на заявлението за участие и офертата задължава участника да приеме 

напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.  

Всеки участник в процедурата има право да представи само едно заявление за участие и 

оферта.  

Варианти на заявлението за участие и офертата не се допускат.  

До изтичането на срока за подаване на заявлението за участие и офертите, всеки участник 

в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението за участие и офертата си. 
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 След крайния срок за подаване на заявленията за участие и оферти всеки опит на 

участниците да извършват изменения и допълване на заявлението за участие и офертата ще се 

счита за оттегляне на заявлението за участие и офертата.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие и оферта. 

Изчисляване на срокове 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:  

- Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;  

- Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 

който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия 

работен ден, следващ официалния празник/почивния ден.  

Сроковете в документацията са в календарни дни/календарни месеци. 

Разходи за участие  

Разходите за подготовка и изготвянето на заявлението за участие и офертата са за сметка 

на участниците. Те не могат да предявяват каквито и да е било претенции спрямо възложителя за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на заявлението им за участие и 

офертата им, независимо от резултата.  

Срок на валидност на офертата  

Срокът на валидност на офертата трябва да обхваща период, не по-кратък от 180 (сто и 

осемдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти.  

 Възложителят си запазва правото да изиска от участниците да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

3. Подаване на заявление за участие и оферта.  

Офертата се представя на български език.  

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде 

оформена по приложените към документацията образци.   

 Документите, свързани с участието в настоящата процедура, се представят от участника 

или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.   

Документите, свързани с участието в настоящата процедура, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочват:  

- Наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е 

приложимо);  

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;  

- Наименованието на поръчката.  

Опаковката включва Опис на документите – Образец №1 систематизираните  по – горе 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника. 

Участник няма да бъде допуснат до участие в настоящата обществена поръчка и 

съответно ще бъде отстранен от участие, ако в заявлението си за участие и в офертата си е 

поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е 

представил повече от едно заявление за участие и оферта, или е представил заявление за 

участие и оферта с варианти, или е представил самостоятелно  заявление за участие и 

оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител, или участва в 

обединение, или е свързано лице с друг участник 

Място и срок за подаване на заявление за участие и оферта  

Подаването на заявление за участие и оферта задължава участниците да приемат напълно 

всички изисквания и условия, посочени в настоящата документация при спазване на ЗОП и 

другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
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различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването 

му.  

Срокът за подаване на оферти по настоящата процедура е посочен в Раздел IV Процедура, 

т. IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие от обявлението.  

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

оферта лично или от упълномощен представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: Община Кубрат, гр. Кубрат ул. „Княз Борис I“ 

№ 1. 

Приемане/връщане на заявление за участие и оферта   

Получените оферти се регистрират по реда на чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

ЗОП, а именно:   

- За получените заявления за участие и оферти, при възложителя се води регистър, в който 

се отбелязват:  

1. Подател на заявление за участие и оферта;  

2. Номер, дата и час на получаване;   

3. Причините за връщане на заявление за участие и оферта (когато е приложимо). 

Съгласно горепосочения член, при приемане на заявлението за участие и офертата, 

същите се регистрират, като на подателя се издава документ с поредният номер, датата и часът 

на получаването; същата информация се нанася и върху опаковката. В регистъра се вписват 

всички получени заявления за участие и оферти.  

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие и 

оферти пред Деловодството на възложителя – община Кубрат,все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие и офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.  

Не се допуска приемане на заявления за участие и оферти за участие от лица, които не са 

включени в списъка.   

Получените заявления за участие и оферти се предават на председателя на назначената от 

възложителя комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

Промени, оттегляне на оферти  

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си.  

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.  

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията 

за представяне на първоначалните заявление за участие и оферта, като върху плика бъде 

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на заявление за участие и оферта (с входящ номер)”. 

 

III. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ  

Комуникацията и действиятана Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура, са в писмен вид. 

 Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един 

от следните начини:  

 - по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка;   

- чрез куриерска служба;  - по факс;  

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  
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- чрез комбинация от тези средства.  

 Възложителят ще съхранява цялата документация по провеждането на настоящата 

процедура за възлагане на обществената поръчка за срок от 5 години от датата на приключване 

изпълнението на договора за обществената поръчка или от датата на прекратяване на 

процедурата.   

 Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до Община Кубрат, ул. „Княз 

Борис I“ № 1 . 

При сключването на договора за обществената поръчка Възложителят може да посочи коя 

част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат 

право да разкриват тази информация.  

  При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива съгласно чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, 

посочена от тях като конфиденциална по отношение на търговски тайни, освен при изпълнение 

на задължението му да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени 

поръчки.  

 Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат: 

- на адрес, посочен от участника:            

 а) електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или           

  б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;  -  

по факс.     

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението. 

 Възложителят може по реда на чл. 179, ал. 1  от ЗОП, по собствена инициатива или по 

искане на заинтересовано лице, да направи промени в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и/или документацията на обществена поръчка, свързани с 

осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа 

грешка.  

Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите за 

възлагане на обществена поръчка в 3 – дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с 

което се оповестява откриването на процедурата. Възложителят изпраща за публикуване в РОП 

обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява в 

7-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. Решението се публикува в профила на купувача на Възложителя в деня на 

публикуването му в регистъра. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 

СКЛЮЧАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

  

I. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Отваряне и разглеждане на постъпилите заявления за участие и оферти  

 1.1. Подбора на участниците, разглеждането и оценката на заявлението за участие и 

офертите се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с 

писмена заповед, в която се определя: поименния състав и лицето, определено за председател; 

сроковете за извършване на работата; място на съхранение на документите, свързани с 

обществената поръчка, до приключване на работата на комисията. Комисията се назначава след 

изтичане на срока за приемане на заявлението за участие и офертите. Комисията започва работа 

след получаване на представените заявлението за участие и офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 

от ППЗОП. Съгласно чл. 103, ал. 1 комисията се състои от нечетен брой членове от които 
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възложителя определя едно лице за председател. Председателят на комисията свиква заседанията 

на комисията и определя график за работата й; информира възложителя за всички обстоятелства, 

които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове; отговаря за 

правилното съхранение на документите до предаването им за архива; прави предложения за 

замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява 

задълженията си. При промяна на датата и часа на отваряне на заявленията за участие и офертите 

участниците се уведомяват чрез Профила на купувача на възложителя най-малко 48 часа преди 

новоопределения час. 

1.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване 

на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, 

удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. 

1.3. Неприсъствието на някой или всички участници при отваряне на пликовете не е 

основание за отлагане на процедурата.  

1.4. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване 

и оповестява тяхното съдържания, проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Най - малко трима от членовете на комисията подписват 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията 

предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. След 

извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията. 

1.5. Комисията продължава работата си в закрито заседание. Комисията разглежда 

документите за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя 

протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща същият на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 

или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не 

отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. 

1.6. След изтичането на срока за представяне на липсващи документи, отстраняване на 

несъответствия или липса на информация, комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор.  

1.7. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или 

да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 

лица. 

2. Разглеждане на предложенията  

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия.   
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3. Отваряне на ценовите предложения  

 Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря.  

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, 

комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по 

другите показатели.  

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето.  На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и 

представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните 

качества и законното им право да присъстват 

 Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, 

отваря ценовите предложения и ги оповестява.   

4. Окончателна оценка и класиране на офертите  

 Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни 

предложения, преценени в следния ред:  

1. по-ниска предложена цена;  

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно 

тяхната тежест;  

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по  т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 

посочените по-горе критерий или ако критерият за възлагане е найниска цена и тази цена се 

предлага в две или повече оферти. 

Съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП комисията съставя протокол за извършване на подбора на 

участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.   

Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, 

като оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.  

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация.   

Възложителят утвърждава протокола по реда на чл. 106 от ЗОП. 

 

II. СКЛЮЧАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Сключване на договор за обществената поръчка 

Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с 

определения за изпълнител участник. Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на 

проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които е определен за изпълнител. На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, изменения в договора за възлагане на обществената поръчка се допускат по изключение – 

само в случай, че тези изменения не са съществени. За изменения, които не са съществени се 

прилага по аргумент на противното дефиницията по чл. 116, ал. 5 от ЗОП. 

Последващи изменения в доставната цената на електрическата енергия, след 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, по реда и при условията на 

чл. 116 от ЗОП, се допускат единствено при увеличаване или намаляване на 

средномесечната цена на електрическата енергия на Българска независима енергийна 



17 
 

борса по време на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка  с повече 

от 10 % в рамките на едно календарно тримесечие при максимално допустим размер на 

изменение на доставната цена по договора с не повече от 12,5 %. 

Прекратяване на договора за възлагане на обществената поръчка се допуска, съгласно 

което и да е от основанията, посочени в чл. 118 от ЗОП. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, 

при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:  

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от 

ЗОП; 

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;  

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;  

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

Възложителятнесключвадоговор, когатоучастникът, класираннапървомясто:  

1. откаже да сключи договор;  

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или  

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 

представя в оригинал или нотариално заверен препис:  

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;  

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията. 

Когато в удостоверението за обстоятелството по чл.54, ал.1, т. 6 от ЗОП се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по 

чл.54, ал.1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществена поръчка. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 

документ за доказване на липсата на основания за отстраняване, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.В тези случаи, когато 

в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в съответната държава. 

В случай, че участникът, избран за изпълнител е Обединение на физически и/или 

юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението 

е установено.   

Срокове за сключване на договора 

Съгласно чл.112, ал. 6, възложителят сключва договора в едномесечен срок след 

влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 

допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок 

от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния 
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срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 

изпълнител при условията на чл.112, ал.7 от ЗОП. 

Всичкидокументи, подаванивъв връзка с настоящата процедура, следва да са в срока на 

тяхната валидност, когато такава изрично е предвидена в нормативен акт или е изискване на 

възложителя. 

 

VI. ЦЕНА И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.  

Доставката на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение се извършва при 

свободно договорени цени, съгласно чл. 100 – 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ).   

Цената по договора се определя на база на оферирана единична цена за един MWh нетна 

активна електрическа енерги „ниско напрежение“. 

Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно, въз основа на 

единичната цена и прогнозното количество за срока на договора.Крайната обща стойност на 

договора се определя въз основа на стойността на действително изразходваната нетна активна 

електрическа енергия ниско напрежение. 

Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия ниско напрежение е крайна и 

включва цената на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, цената на доставката 

на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическа енергия, 

разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и 

администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса за 

участие в балансиращата група и всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в 

балансиращата група допълнително да се начисляват суми за небалансите – излишък и недостиг.   

Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 

през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, 

цена „задължения към обществото“ и акциз. 

 

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.  

За всички обекти със стандартизиран товаров профил, на Възложителя се издава на  

единна фактура, съдържаща разбивка за потребеното количество електрическа енергия за всеки 

отделен обект на потребление по населени места в рамките на Община Кубрат. 

За обектите с почасово мерене се издават отделни фактури за всеки обект на потребление, 

съдържащи разбивка по дневна, върхова и нощна тарифи. 

Не се допуска издаването на фактури за междинни и/или авансови плащания в рамките на 

текущия месец /отчетния период/. 

Плащането по договора, който предстои да бъде сключен с определения за 

изпълнителучастник ще бъде в български лева и ще се заплаща чрез банков превод по посочена 

банкова сметка в Република България. 

Фактурата/фактурите, които избраният за изпълнител участник ще издава на Възложителя 

съдържат информация за: 

- консумирананетна активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по 

измервателния уред на съответната измервателна точка по определената в договора единична 

цена за един MWh; 

- начислени цени за достъп и пренос през преносната и разпределителна електрически 

мрежи (цени за мрежови услуги) с подробна разбивка, съгласно чл. 20 от ПТЕЕ; 

- начислена цена „задължения към обществото“; 

-начислен акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове. 

Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми в срок до в срок до 

30 календарни дни, след представяне на фактура-оригинал/фактури - оригинал. 

Датата на издаване на фактурата е до 10 (десет) календарни дни след изтичане на 

календарния месец, за който ще се извършва плащането. 
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.  

1. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:  

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без включен 

ДДС. 
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка 

на Възложителя или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция 

или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя.   

Гаранцията за изпълнение на договора при необходимост се удължава, според 

изискванията на Възложителя.  

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя 

банковата гаранция или застраховката или платежния документ за внесената по банков път 

гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе 

гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка:  

Банка: „Инвестбанк“ АД  

IBAN: BG 45 IORT 8116 3300 7000 00  

BIC: IORTBGSF  

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

нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Община 

Кубрат”, че е валидна и при всички случаи изтича изцяло и автоматично 1 месец след изтичане 

срока за изпълнение на договора.   

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

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

Кубрат, че е валидна и при всички случаи изтича изцяло и автоматично 30 календарни дни след 

крайната дата за приключването на договора.  

При представяне на гаранция в платежното нареждане, в банковата гаранция или 

застраховката изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за която се представя 

гаранцията за изпълнение.  

Когато 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 или титуляр на застраховката. 

Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение са за сметка на 

Изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на Възложителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата 

процедура. 

2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията за изпълнение:  

Условията, при които гаранцията за изпълнение се освобождава, задържа и усвоява, се 

уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и 

Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният 

участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за 

изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при 

него. 

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП. 

 


