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01 юли 2019г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по 
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1721 /27.06.2019г. за определяне и подготвяне на 

прогнозна стойност, срок на договор, техническа спецификация и нареждане по 
образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за 

възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от 
ЗОП/ с предмет „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет

В 09:00 часа на 01 юли 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на 
договор, техническа спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3, 
касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание 
/основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/ с предмет „Избор на 
доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна 
балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна” се събра в състав:

1. Свилен Столаров -  председател -  Пом.-ректор;
2. Владимир Новаков -  член -  Експерт „Обществени поръчки”;
3. гл. ас. д-р Диана Димитрова -  член -  Юрисконсулт в ИУ -Варна;
4. инж. Владко Влаев -  член -  Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 

дейност“ в ИУ-Варна.

В изпълнение на заповедта на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
1721/27.06.2019г. и регулярния характер на обществената поръчка, комисията изиска 
справка от Финансово-счетоводния отдел на Икономически университет -  Варна за 
разходваните средства за доставка на активна нетна електрическа енергия за периода 
01.2018г.-05.2019г. Съгласно представените данни, комисията приема общия разход за 
2018г. за доставка на активна нетна електрическа енергия в размер на 268 598.06лв. без 
включен ДДС да бъде завишена с 4.00%, поради евентуално и прогнозно оскъпяване на 
доставката за периода 2019г. -  2020г. При така достигнат общ прогнозен разход от 
279 341.98лв. без включен ДДС, комисията предлага обществената поръчка с ред за 
възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от 
ЗОП/ с предмет „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и 
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет
- Варна” да бъде със следните параметри:
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- прогнозна стойност -  до 280 000.00лв. /двеста и осемдесет лева/ без включен 
ДДС; '
срок на договор -  12 /дванадесет/ месеца от датата на първия регистриран
график за доставка или до изчерпване на сумата от 280 000.00лв. /двеста и
осемдесет лева/без включен ДДС;

- в техническата спецификация да залегнат следните критерии:

1. Участниците следва:
- съгласно чл.39 от Закона за енергетиката да са вписани и да притежават 

валидна лицензия за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността 
координатор на балансираща група, издаден от КЕВР и да са регистрирани в 
„ЕСО“ ЕАД като координатор на стандартна балансираща група за срока на 
договора;

-да предоставят безплатна услуга за прогнозиране на потребените 
количества активна ел. енергия на база предходни периоди;

^  - Да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление
на качеството по стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с предметен 
обхват еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

2. Цената на доставената ел. енергия да включва потребената активната ел. 
енергия и стойността на услугата за балансиране и прогнозиране. Предложената 
цена за нетно количество доставена електрическа енергия, следва да е единна, 
като няма да се заплаща допълнителна такса за участие в балансираща група и 
санкции за излишък или недостиг на небалансите. Предложената цена да 
включва и всички разходи, свързани с администриране и балансиране на 
доставянето на електрическа енергия и всички други разходи, свързани с 
изпълнението на поръчката. В предложената цена не може да се включва-цена на 
регулаторно определените цени за мрежови услуги, задължения към обществото, 
акциз и ДДС.

3. При всеки нов обект на Икономически университет -  Варна, придобит в 
срока на договора за доставка, ел. енергия от този обект ще може да се отчита,

^  като той бъде включен към обектите, електроснабдявани от лицензирания
\ у , търговец, с който Възложителя има договор за доставка.

4. Изисквания към качеството на доставената ел. енергия:
- честота: мрежи НН - 0,4 kV - 47-52 Hz целогодишно;
- отклонения на напрежението; мрежй НН - 0,4 kV UH ± 10% за 95% от 

средната ефективна стойност на напрежението за период до 10 min;
- пикови изменения на напрежението: мрежи НН - 0,4 kV - не по-големи 

от 4% от UH;
- несиметрия на напрежението: мрежи НН - 0,4 kV - от 0 до 2% UH.

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане публично 
състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/ с предмет „Избор 
на доставчик на активна нетна електрическа енергия й координатор на стандартна
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балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна” -  неразделна част 
от настоящия протокол за утвърждаване от Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна. .

Председателят на комисията закри заседанието.

Приложения към настоящия протокол:
1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1721/27.06.2019г.
2. Справка за консумирана ел.енергия за периода 01.2018г.-05.2019г.
3. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет „Избор на 

доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на 
стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - 
Варна”.

Настоящият протокол технически е съставен на 01 юли 2019г.

КОМИСИЯ:

1. Свилен Столаров
Информация! е заличена 
на Основание чл. 4, т. 1 
от Регламент ЕС 2016/6791

2. Владимир Новако»
с

3. Диана Димитрова
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