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ДОГОВОР
за доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

KoMttrAJf'А*-и-***•
Д н е с A S . . . 20l7r., в гр. Варна, на основание утвърдени протоколи вх.№ РД-20743/10.10.2017г., вх.№ РД-20-758/18.10.2017г. и вх.№ РД-20-769/23.10.2017г. за
резултатите от оценка на получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на
чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП и решение № РД -14-3384/23.10.2017г. на
Зам.-ректора ФМБ на ИУ-Варна за избор на изпълнител на обявена от Икономически
университет - Варна обществена поръчка с ред за възлагане - публично състезание с
предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на
стан д арта балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна’’ /код,
съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0931 0000/ между:
1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на
управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по
БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на
основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015г. и заповед № РД 14-1478/01,06.2016г. от
проф. д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор по „ФМБ’’ и Анета Николаева Великова Главен счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД със седалище и адрес на
управление гр.Варна, п.к. 9009, р-н „Владислав Варненчик“, Варна Тауърс, Кула Г,
бул.“Владислав Варненчик“ № 258, идентификационен номер по БУЛСТАТ 131512672,
идентификационен номер по ДДС BG131512672, банковата сметка IBAN: BG42 STSA 9300
0021 8669 17, BIC: STSABGSF при ТБ „ДСК” ЕАД - клон Варна, представлявано от
Пламен Стоянов Стефанов и Боян Михайлов Кършаков - Управители, от друга страна,
наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на
определени количества нетна активна електрическа енергия, наричани за краткост
„Доставките“, по цена, размер, при условията и до обекти, съгласно в настоящия Договор и
съгласно приложенията към него.
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя нетна активна електрическа енергия,
съгласно ценовите параметри и предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация, съставляващи съответно Приложения № 1 и № 2 към
настоящия Договор („Приложенията“),
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Чл.З. Договорените количества се известяват на OEM /Оператор на електропреносна
мрежа/ под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите
количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и
при условията на настоящия договор.
Чл.4. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ /Правила за търговия с електрическа енергия/.
Чл.5. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да включи в
балансиращата си група ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.6. Срокът на Договора е 1 /една/ година, считано от датата на първия регистриран
график за доставка или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора по
чл.8.(1), в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Чл.7. Мястото за доставка на Договора са в гр.Варна, бул. ’’Княз Борис Г № 77, Учебен
корпус - 1; ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус - 2; бул^Сливница” № 158-А,
Учебен корпус - 3, ул."Брегалница" №65, Студентски общежития бл.1 и бл.2, ж.к."Чайка"
№ 128, комплекс за учебни и практически занятия настуденти, ул.“Стефан Караджа“ 32,
сграда за учебни занятия, апартамент, находящ се в район „Младост“, ж.к.“Възраждане“,
бл.79, вх.А, ет.1, ап.2, кв.Аспарухово. м-ст „Малка чайка“ /стара м-ст „Баба борун“/, Гребна
база и в с. Шкорпиловци, м-ст „Мечо ухо“, Почивна база.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл.8.(1) За извършване на всяка Доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сума на база единична цена от 84.98лв. /осемдесет и четири лева и деветдесет и осем
стотинки/ лева. без включен ДДС или 101.98лв. /сто и един лева и деветдесет и осем
стотинки/ с включен ДДС за един MWh нетна активна електрическа енергия до достигане
на сумата от 264 033.00лв. /двеста шестдесет и четири хиляди и тридесет и три лева/ без
включен ДДС и 316 839.60лв. /триста шестдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и
девет лева и шестдесет стотинки/ с включен ДДС, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
ценовите му параметри, наричана по-нататък „Цената“.
(2) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Доставките, включително и разходите за такси за участие в балансираща група и санкции за
излишък или недостиг на небалансите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за дейността, свързани с изпълнението на
Доставките, посочени в Ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за
времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.
(4) У говорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора
и не може да бъде променяна.
(5) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9.(1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на фактура за дължимата
сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30
(тридесет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване
на условията по ал.1.
Чл.10.(1) Всички плащания по то:
е извършват в лева чрез банков превод по
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следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ТБ „ДСК'’ ЕАД - клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG42 STSA 9300 0021 8669 17.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита
се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.11. При подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция обезпечаваща изпълнението на договора „Гаранция за
изпълнение“ в размер, на 5 /пет на сто/ от Стойността на Договора без ДДС, а именно
13 201.65лв. /тринадесет хиляди двеста и един лева и шестдесет и пет стотинки/.
Чл.12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка,
както следва:
Банка: ТБ „СИБанк” ЕАД - клон Варна
BIC: BUIBBGSF
IB AN: BG30 BUIB 9888 3329 2762 00.
Чл.13.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща задължение на банката
- гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ,
че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за
задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора и е със валидност
след 01.10.2019г.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14.(1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 5 (пет)
работни дни след прекратяване
ора - приключване на изпълнението на
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Договора и окончателно приемане на Доставките - в пълен размер, ако липсват основания
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.8.(1) от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на [застрахователната
полица/застрахователния сертификат] на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице.
(3) Гаранцията 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. При решаване на спора в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристьпи към усвояване на гаранциите.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в следните
случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Доставките не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!' може да развали Договора на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл.18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в
по-голям размер.
Чл.19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет)
работни дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията
за изпълнение да бъде в съответствие с чл.10 от Договора.

ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл.20. Отчитането на доставената и потребена електрическа енергия се извършва в
сроковете и съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл.21. Количествата електрическа енергия, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и закупени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се определят съгласно данните, предоставени от OEM на страните.
Чл.22. 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 5 /пет/ работни дни притежаваната от нея документация,
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удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел
да се определи причината за различията.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи нрава и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия в мястото
на доставка, съгласно настоящия договор;
2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез стандартната
балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса
за участие;
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите кьм момента ПТЕЕ
така, че да осигури изпълнението на настоящия договор;
4. да осигури прогнозиране на потреблението и отговорност по балансиране на
количеството нетна активна енергия съгласно изискванията на ЗЕ и ПТЕЕ;
5. да поеме всички разходи, свързани с доставянето на електрическата енергия, като носи
риска от недоставянето на необходимите количества в електрическа енергия
да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията от този договор;
6. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осъществява доставките и да изпълнява задълженията си по настоящия Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл.40 от настоящия Договор;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, освен в случаите и при
условията, предвидени в ЗОГ1.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава непрекъснато електрическата енергия в срок и с необходимото
качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора;
Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в настоящия Договор;
5
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3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Доставките, предмет на настоящия Договор, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл.40 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на този Договор,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на члЛб от настоящия Договор.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.28. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор, неизправната Страна
дължи на изправната неустойка в размер на 5% (пет на сто) за всеки ден, но не повече от
10% (десет на сто) от Стойността на договора.
Чл.29. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или нри
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изпълни изцяло и качествено предмета на настоящия договор, без да дължи допълнителна
цена за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл.ЗО. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора.
Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима но този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл.32. Плащането на неустойките, уговорени в настоящия Договор, не ограничава правото
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.33.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл.6 или с достигане на максимално допустимата Стойност на
Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) календарни дни от
настъпване на невъзможността, като представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ^
то производство по несъстоятелност или
ликвидация - по искане на ВЪЗ.1
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Чл.34. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Чл.36. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови изпълнението на Доставките;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички заявени доставки до датата на прекратяването;
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл.37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално реализираните и приети по установения ред Доставки.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл.38.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в настоящия Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми
Чл.39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички
приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с
предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл.40.(1) Всяка от Страните по настоящия Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация4’).
Конфиденциалната инф орм ация.вклю ча, без да се ограничава до: всякаква финансова,
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търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на
другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително,
финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти,
собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или
стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми,
планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения,
компютърни устройства или други материали или записи или друга информация,
независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго
устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.1 на този член, Конфиденциална информация
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна,
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от
нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на
тези задължения от страна на такива лица.
Чл.41. Задължения т , свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл.42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
Прехвърляне на права и задължения
Чл.43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл.44. Настоящият Договор може д ^ б ъ д е изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подрисаци от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОГ1.
//)
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Непреодолима сила
Чл.45.(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в
приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора
задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази
част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл.46. В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл.47.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77
Тел.: 0882 165 167
Факс: 052 643 365
e-mail: dbaev@ue-varna.bg
Отговорно лице за изпълнение: Свилен Сто^аров
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к. 9009, р-н „Владислав Варненчик“, Варна Тауърс,
Кула Г, бул.‘*Владислав Варненчик“ № 258
Тел.: 052 577 770
Факс: 052 577 340
e-mail: market@energo-pro.bg
Отговорно лице за изпълнение: Емилия Тодорова - пълномощник.
(3) За дата/час на уведомлението се счита:
1. датата/часа на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата/часа на приемането - при изпращане по факс;
4. датата/часа на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените отговорни лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение
на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от
вписването й в съответния регистър.
Приложимо право
Чл.48. Настоящият Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно действащото българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл.49. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се
отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл.50. Настоящият Договор се състои от 11 (единадесет) страници и е изготвен и подписан
в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл.51. Към настоящия Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:

01.01.01 FX1

Приложение № 1 - Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 2 - Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 3 - Копие от гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕ

ЗАМ.-РЕКТОР „ФМБ‘4 ? .
/проф. д-р Стоян i

УПРАВИТЕЛ:
/Пламен (

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:..
/Анета Великова/

..........

и

УПРАВИТЕЛ:.....
/Боян Кършаков/
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Приложение 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на участник в процедура но обявена от Икономически университет - Варна обществена
поръчка с ред за възлагане —публично състезание с предмет: "Избор на доставчик на активна

нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите
на Икономически университет - Варна”
/код, съгласно общия терминологичен речник /CVP/: 0931 0000/.

Подписаният/ата Ясен Станчев Обретенов
(трите имена)
данни по документ за самоличност JIK № 640065096, издадена на 03.05.20Юг. от МВР - гр.
Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Пълномощник на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 131512672,
Подписаният/ата Емилия Христова Тодорова
(трите имена)
данни по документ за самоличност л.к. № 646848614, издадена на 08.02.2017 г. от МВР - гр.
Варна (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Пълномощник на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 131512672,
Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет - Варна и
в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки процедура по обявена
обществена поръчки, при ред за възлагане публично състезание с предмет: "Избор на
доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна” и след като се
запознахме с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка,
съгласно изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация,
ние:
1.
Ще спазвам разпоредбите на Закона за енергетика /ЗЕ/ и наредбите към
него, както и всички нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа
енергия /ПТЕЕ/, Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия.
/Приети от КЕВР/ и разпорежданията на Електроенергийния системен оператор, така че
да не бъда отстранен от пазара на балансираща енергия.

2.
Ще нося отговорност за балансиране съгласно чл.57, ал.1 от ПТЕЕ, както
и ще включа обектите на Възложителя, посочени в Документацията към поръчката,
както и новорегистрирани обекти в стандартна балансираща група с координатор
Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие и ще регистрирам
Възложителя като участник в стандартна балансираща група като непряк член съгласно
ПТЕЕ.
3.
Ще доставям непрекъснато необходимото количество електрическа
енергия в срок и с необходимото качество.
4.
В качеството на координатор на балансираща група, ще осигуря
прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и ще извърша планиране и
договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ.
5.
Декларирам, че при невъзможност за изпълнение на задълженията ми по
договора и когато Възложителя премине към доставка на електрическа енергия от
Доставчик от последна инстанция /ДПИ/, ще заплатя разликата между стойността на
договорената електрическа енергия и стойността на доставената електрическа енергия
от ДПИ до избиране на друг доставчик.
6.
Съгласен съм срокът за изпълнение на поръчката да 12 /дванадесет/
месец&, който започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на
нетна активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на
електрическа енергия (MMS), съгласно нормативни изисквания на ПТЕЕ.
7.
В случай, че бъда избран за изпълнител на обществената поръчка се
задължавам да представя преди подписване на договора гаранцията, обезпечаваща
изпълнението му, съгласно условията на документацията.
Допълнение:

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното:
•

Регистриране и участие в стандартната балансираща група с координатор
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД. Регистрацията на клиент на свободния
пазар и смяната на координатор на балансираща група протичат съгласно
утвърдена от законодателя последователност от действия, детайлно описани в
Правилата за търговия с електрическа енергия - Глава 8. - Регистрацията може
да бъде осъществена от Изпълнителя на поръчката след предоставяне на
изрично, нотариално заверено пълномощно от Възложителя.

•

Регистрацията на обектите на възложителя на пазара влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на валидно подадено заявление за смяна на
координатор на балансираща група.

•

За излизане на обектите на свободен пазар е необходимо възложителят да е
заплатил всички дължими суми към настоящия си доставчик на електрическа
енергия.

•

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на
обектите на Възложителя, посочени в Обявлението; Прогнозиране на
необходимите количества и поемане на разходите за цялото количество
небаланси - недостиг и излишък; Пълно администриране на информационния
поток във връзка с участието на Възложителя на свободния пазар на
електрическа енергия; Възложителят няма да заплаща цена за участие в
балансиращата група;
Отчитането и фактурирането на реално изразходваните количества електрическа
енергия се извършват съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

•

2

•

•

Продавачът, за всеки отчетен период, издава и изпраща на купувача фактура за
количеството потребена активна електрическа енергия. Фактурата се издава от
продавача след получаване на измерените стойности от оператора на мрежата.
Фактурите се изпращат по имейл не по-късно от работния ден, следващ деня на
тяхното издаване.
Съгласно действащите императивни разпоредби, доставката на електрическа
енергия на свободен пазар по отношение на обекти, за които се прилагат СТП
(стандартизирани товарови профили), може да се осъществява единствено и
само при условията на сключен договор за комбинирани услуги. В случай, че
един или няколко от обектите на възложителя са със СТП, Възложителя заплаща
на Изпълнителя за всички свои обекти дължимите суми за мрежови услуги по
цени, определени с решение на КЕВР.
Съгласно чл. 89, т.2 и т.4 от Закона за енергетиката, непрекъснатостта на
електроснабдяването, както и поддържането на електроразпределителната
мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с
техническите
изисквания,
се
осигурява
от
оператора
на
електроразпределителната мрежа. В тази връзка 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.
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Приложение 11

i
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният/ата Ясен Станчев Обрегенов
(трите имена)
данни по документ за самоличност JIK № 640065096, издадена на 03.05.20Юг. от МВР - гр.
Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Пълномощник на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
(длъжност)
(наименование на участника)
i
ЕИК/БУЛСТАТ 131512672,
Подписаният/ата Емилия Христова Тодорова
(трите имена)
данни по документ за самоличност л.к. № 646848614, издадена на 08.02.2017 г. от МВР - гр.
Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Пълномощник на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 131512672,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за
провеждане на процедурата, ние предлагаме за срока на договора да извършваме доставка
на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща
група, с пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за
небаланси, като:
1.
Предлагаме крайна цена за един МWh . нетна активна електрическа енергия в
размер на 84.98 (осемдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки) лева без вкл. ДДС
(посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая), която не надвишава
95.00лв., без включен ДДС.
2.
Цената за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия на ниско
напрежение е крайна и включва:
- цената на нетна активна електрическа енергия;
- цената на доставката на електрическата енергия и, други разходи, свързани с
доставката на електрическата енергия;
- разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по

такса за регистрация и 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.
3. В предложената цена е включена цена за доставка на нетна активна енергия, без в
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, нито
такса за участие в балансиращата група.
4. Предложената цена включва и всички разходи, свързани с администриране и
балансиране на доставянето на електрическа енергия и всички други разходи, свързани с
изпълнението на поръчката.
5. В случаите на небаланси на електрическа енергия същите ще са за наша сметка.
6. Предложената цена не включва цената на регулаторно определените цени за
мрежови услуги, на задължения към обществото, акциз и ДДС.
7.
Предложената цена включва участието на Икономически университет - Варна в
балансираща група без начисляване на санкции за излишък или недостиг на небалансите.

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

*Предложението трябва да бъде по-голямо от нула и да е реално
предходното изискване, то офертата няма да бъда оценявана.
*Цената се предлага в български лева до втория знак след десетичната запетая.

показател е различен от

до
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
БУЛ. „КНЯЗ БОРИС I" № 77
ГР. ВАРНА 9002
otp group

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
РЕФ. № 1 16DSK09995
Уведомени сме, че нашият Клиент ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Варна 9009, Варна Тауърс - Г, бул. „Владислав Варненчик" № 258, с ЕИК 131512672, наричан
за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение РД-14-3384/23.10.2017 г. е избран за изпълнител на
обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия
и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна", и в тази
връзка предстои да подпише с Вас Договор.
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за
обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагане на обществената поръчка, Изпълнителят
следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за
добро изпълнение, издадена във Ваша полза, в размер, определен на 5°/о (пет процента) от общата стойност
на договора без ДДС, а именно 13 201,65 лева (тринадесет хиляди двеста и един лева и шестдесет и пет
стотинки), за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените
условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние, „Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. „Московска" № 19, чрез поделението си Корпоративен Център София, с настоящето поемаме неотменимо
и безусловно задължение да Ви платим всяка сума или суми, предявени от Вас, общият размер на които не
надвишава 13 201,65 лева (тринадесет хиляди двеста и един лева и шестдесет и пет стотинки), в срок
до 5 (пет) работни дни след получаване на Ваше писмено искане за плащане, съдържащо Ваша декларация,
че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения по горепосочения Договор.
Вашето искане за плащане на суми по тази гаранция следва да ни бъде изпратено на адрес: "Банка ДСК" ЕАД,
Дирекция „Международни разплащания", гр. София 1036, ул. „Г. Бенковски" № 5, чрез посредничеството на
централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви
задължават съгласно закона.
Вашето искане за плащане на суми по тази гаранция е приемливо и ако ни бъде изпратено от обслужващата
Ви банка в пълен текст чрез шифрирано SWIFT съобщение на наш адрес: STSABGSF, потвърждаваща че
оригиналът на Вашето искане за плащане ни е бил изпратен чрез препоръчана поща, и че положените от Вас
подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция влиза в сила от 01.01.2018 г. и е валидна до 31.01.2019 г., до която дата каквото и да
е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали оригиналът на същата ни е изпратен обратно или не.
Банковата гаранция се обезсилва и в случай на предсрочно връщане в „Банка ДСК" ЕАД на оригинала на
настоящата гаранция, придружен от изрично писмено изявление на бенефициента за освобождаване на
„Банка ДСК" ЕАД от отговорност за плащане по гаранцията.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
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НастоящатаТаранцйя е пбдчинена на Еднообразните Правила за Гаранциите Платими при Поискване, Ревизия
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