
ДОГОВОР

ТСВ ЕАД
София-1271, ул.’Киилб|Ипм,.ц 

Per. mfi-S U a o A  гьЦ)_ год

Днес, Л1У.Ш..2020 г., въз основа на проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчка по реда на ЗОП и на основание Решение № 5/17.12.2019 г. на 
Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, за определяне на изпълнител и чл.112, ал.1 от 
ЗОП, между:

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Надежда“, ул. „Кирил Благоев” №14, 
вписано в Агенцията по вписванията — Търговски регистър при Министерство на 
правосъдието с ЕИК 205677435, представлявано от Божидар Джелебов — Изпълнителен 
директор, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и
„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, бул. 
„България“ №118, БЦ „Абакус“, вписано в Агенцията по вписванията — Търговски 
регистър с ЕИК 201325372, представлявано от Тони Тенева -  Изпълнителен директор, в 
качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема в качеството си на 
търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група да извършва при 
условията на настоящия договор продажба /доставка/ на електрическа енергия за следния 
обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно 
общежитие” бл. 1, собственост на ТСВ ЕАД.

Чл. 2. Този договор определя правата и задълженията на страните по отношение 
на:

1. покупко-продажбата /доставката/ на електрическа енергия по свободно 
договорени цени по реда и условията на Правилата за търговия с електрическа енергия 
/ПТЕЕ/, приети от КЕВР;

2. заплащане на дължимите суми по този договор в уговорените срокове;
3. спазване на условията за участие и работата на пазара на балансираща енергия, 

указани в Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от КЕВР и 
договореното с този договор.

П. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
потвърждение на първия график за доставка.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осъществява доставката на ел. енергия за обекта, визиран в чл. 1, при спазване 

на действащите в страната стандарти и правила за този вид дейности;
2. да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър 

търговец и в съответствие с условията по договора от 00:00 ч. до 24:00 ч. в работни, 
почивни и празнични дни в рамките на договорения период;
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3. да осигурява такова количество електрическа енергия, което напълно съответства 
на нуждите на В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я , съгласно регистрираните Дневни графици и на 
изискванията на настоящия договор;

4. да извършва фактуриране на доставената електрическа енергия съгласно 
отчетеното количество по електромерите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да поема за своя сметка разходите за цялото количество небаланси /недостиг и 
излишък/ на ел. енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно разликата между заявената в 
Дневните графици за доставка и реално потребената ел. енергия, отчетена по 
електромерите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. да поддържа валидна лицензията си за търговия с електрическа енергия, издадена 
от КЕВР, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група” за 
срока на договора;

7. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на някое от 
следните обстоятелства: загуба на лицензия по т. 6, влизане в производство по ликвидация 
или несъстоятелност;

8. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които 
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на този договор;

9. да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки за изпълнението на 
задълженията си по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на 
ел. енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от 
лицето, представляващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10. да осигури лице за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което да отговаря на исканията и 
молбите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението и контрола по настоящия 
договор;

11. да не разпространява информация, която му е станала известна при и/или по 
повод изпълнението на договора и всяка друга информация, независимо от формата й, но 
свързана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изисква спазването на тази забрана и от своите 
служители, работници и подизпълнители;

(2) Изпълнителя отговаря за действията/бездействията на своите служители и/или 
подизпълнители като за свои.

(3) 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.

(4) Да сключи договор с посочените, Съгласно приетата му от Възложителя
оферта подизпълнители /ако има такива/, за изпълнението на ......% от видовете и
дейности, включени в предмета на подизпълнението им.

(5) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да 
предостави копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(6 Подизпълнителите /ако има такива/ нямат право да превъзлагат една или 
повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(7) Отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи стойността на консумираната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ел. енергия, при 

условията и в сроковете, посочени в настоящия договор, на база измереното количество 
ел. енергия по измервателните уреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) Да замени посочения в офертата подизпълнител /ако има такъв/ при условията на 
чл.66, ал.З и ал.11 от ЗОП.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. при възникване на обстоятелства или причини, свързани със значителна промяна 

в очакваната консумация на ел. енергия в резултат на промени в учебната програма, 
сезонни промени, дълготрайни спирания, аварии, ремонти или други събития, да 
информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във възможно най-кратък срок от момента на узнаване за 
настъпването на тези обстоятелства или причини. Под значителна промяна на очакваната 
консумацията ще се счита 20 % или повече изменение на потреблението за съответния 
период въз основа на измерените данни за изминал съпоставим период;

2. да заплаща договорната цена за реално предоставената електрическа енергия до 
обекта по чл. 1 от договора, съгласно отчетеното количество по електромерите си;

3. да поема отговорността за смущенията по време на електрозахранването, за които 
безспорно е установено, че са причинени от собствените му съоръжения и/или 
съоръженията натрега лица, които са свързани към вътрешната мрежа наВЪЗЛОЖПГЕЛЯ след точката на 
доставяне;

4. да определи свой служител, който да подписва документи във връзка с 
изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение.

5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замени посочения в офертата подизпълнител /ако 
има такъв/ при условията на чл.66, ал.З и ал.11 от ЗОП.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да осъществява по всяко време текущ и последващ контрол върху изпълнението 

на договорните условия;
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора качествено, 

точно и в срок, без отклонения от уговорените условия.
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки за изпълнението на задълженията му по 

договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ на ел. енергия. Тези 
документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ГРАФИЦИ ЗА ДОСТАВКА

Ч л. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя графици /прогнози/ за доставка на ел. енергия 
за доставка на ел. енергия на Възложителя.

Чл. 9. (1) Обменът на информация, съгласуването, изпращането и приемането на 
графици /прогнози/ за доставка между ПРОДАВАЧА и „Елекроенергиен системен 
оператор” ЕАД се извършва съгласно сроковете, условията и изискванията на Правилата 
за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от КЕВР.

(2) При промяна на начина на известяване и приемане на графиците за доставка от 
„Елекроенергиен системен оператор” ЕАД, страните се задължават да спазят промените 
своевременно.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Ч л. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 

0.11503 (нула цяло едно едно пет нула три) лева без ДДС за 1 /един/ кВтч, определена в 
съответствие с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената по ал. 1 включва и разходите за балансиране и за подготвяне на графици 
/прогнози/ за доставка на ел. енергия и остава непроменена до приключване на договора,
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освен в случаите на чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Същата се заплаща чрез директен банков 
превод с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД 
IBAN: BG78UNCR70001521062456 
BIC: UNCRBGSF
Като основание за плащане се посочва номера, датата и стойността на фактурата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Договорната цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси, 

печалба и други и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително 
допълнителната добавка Задължение към обществото, които не са предмет на настоящия 
договор, акциз, както и каквито и да било други задължения, които могат да бъдат 
поставени с промяна в законодателството, и/ или с решение на съответния компетентен 
орган.

(4) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че при изпълнението на 
предмета на поръчката ще ползва подизпълнител/, за доставките от обема на поръчката, 
предоставяни от подизпълнителя, Възложителят заплаща възнаграждение на 
подизпълнителя, 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 недължими.

(5) Възложителят има право да откаже плащане по предходната ал.4., когато 
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа;

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща потребеното количество електрическа енергия 
срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за доставената електроенергия за 1 /един/ 
месец, в срок 30 /тридесет/ календарни дни, считано от получаване на фактурата от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора, 
включително гарантиране качеството и количеството на доставяната електрическа 
енергия, предмет на настоящия договор, в размер на 4183.60 /Четири хиляди сто 
осемдесет и три и 0 .60 /лева без ДДС, представляваща 5 % от прогнозната стойност на 
договора, възлизаща в размер на 83 671.90 /Осемдесет и три хиляди шестстотин 
седемдесет и един и 0.90/ лева без ДДС.

(2) Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. Неотменяема банкова гаранция със срок на валидност срока на изпълнение на 

договора, внесена по сметка на ТСВ ЕАД, IBAN: BG38 СЕСВ 9790 1011 4325 00, BIC: 
CECBBGSF, банка: ЦКБ - клон София - Запад;

2. Парична сума, внесена по сметката на ТСВ ЕАД, IBAN: BG38 СЕСВ 9790 1011 
4325 00, BIC: CECBBGSF, банка: ЦКБ - клон София -  Запад.

Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал или 
заверено от участника копие с надпис „Вярно с оригинала”.

3. Застраховка която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, със срок на валидност -  срока на действие на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение по предходната ал.1, се освобождава в 30 
(тридесет) дневен срок след изтичане на срока на договора, при условие, че
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е направил възражение за качественото и срочно изпълнение на 
договорните задължения.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задълженията 
си по договора, или в случай на разваляне на договора по негова вина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да усвои сумата по гаранцията, без това да го лишава от правото да търси 
обезщетение.

Ч л . 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
недоставяне на заявеното количество електрическа енергия във всеки случай на доказана 
вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при:

- ненавременно изпращане и нерегистриране на Дневни графици по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- неприемане на Дневен график за доставка от „Елекроенергиен системен 
оператор” ЕАД /негово звено/, причинено виновно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Размерът на неустойката по ал. 1 е цената на заявеното, но недоставено 
количество електрическа енергия, за всеки ден от неизпълнението.

Ч л. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на 
отхвърляне и нерегистриране на Дневен график за доставка по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в случаите, предвидени в Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети 
от КЕВР;

(2) Размерът на неустойката по ал. 1 е равен на разликата между платената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за получената електрическа енергия и договорената с 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена по недоставеното количество електроенергия от Дневния график.

Ч л. 15. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
договорените неустойки.

Ч л. 16. Всички неустойки или обезщетения, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат 
да се удържат от гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4183.60 /Четири 
хиляди сто осемдесет и три и 0.60/ лева без ДДС, внесена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди 
подписване на настоящия договор или от стойността на бъдещи дължими плащания за 
доставки на електроенергия.

Ч л. 17. Когато неустойката или обезщетението за претърпени вреди от 
неизпълнение на договорните задължения надвишава размера на гаранцията за 
изпълнение на договора, или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се удовлетвори чрез 
прихващане по реда на чл. 16, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ събира разликата по общия исков ред.

Чл.18. (1) Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на изключителни обстоятелства по §
2. т. 17 от ДР на ЗОП.

(2) Изключителни обстоятелства по смисъла на § 2. т. 17 от ДР на ЗОП и този 
договор са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за страните събития, като 
природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, 
непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възниква“ 0 
опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения i

r f

VII. НЕУСТОЙКИ

VIII. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Заличено
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националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят 
или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Не е налице изключително обстоятелство, ако съответното събитие е в 
следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на 
дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Ако страната е била в забава не може да се позовава в изключителни 
обстоятелства.

Чл.19. При наличието на изключителни обстоятелства сроковете за изпълнение 
се увеличават със срока на спирането.

Чл.20. За възникването и преустановяването на изключителни обстоятелства 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
какво се състои изключителното обстоятелство и какви са възможните последици от 
него. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.21. Ако изключителното обстоятелство, съответно спорът между страните по 
повод изключителното обстоятелство, продължи повече от 10 дни и няма признаци за 
скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще 
договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:
1 С изтичане на срока му;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При условия, че е необходимо съществено изменение на поръчката, което не 

позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 -  7 от ЗОП;
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде отнета/неподновена необходимата лицензия за търговия е 
електрическа енергия, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща 
група”.

5. При обективна невиновна невъзможност за изпълнение (изключително 
обстоятелство/непреодолимасила), съгласно чл.21 от договора;

6. Едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна до 
неизправната -  в случай на неизпълнение от последната на което и да е от задълженията 
й по този договор;

7. Без предизвестие от страна на Възложителя, при условията на чл. 118, ал. 1, т. 
2 или т. 3 от ЗОП. В този случай Възложителят не дължи обезщетение за претърпените 
вреди от прекратяването на договора.

8. С едномесечно предизвестие за всяка от страните при узнаване на 
обстоятелство, свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно 
при сключването на договора и при отказ на другата страна да съобрази с новото 
обстоятелство.

Чл.23. При прекратяване на този договор по предходния чл.22, т.5 - т.8, страните 
съставят протокол, с който уреждат отношенията помежду си. Договорът се счита за 
прекратен от момента на получаване на уведомлението.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Заличено
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод 
изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса 
на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 25. За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Чл. 26. Всяко съобщение, изпратено на посочените в този договор адреси, се 
приема за връчено и поражда съответните правни последици посочени в него. Всяка от 
страните се задължава при промяна на обстоятелствата относно регистрационните си 
данни, включително адреса си за кореспонденция, да уведомява по подходящ начин 
своевременно другата страна, за настъпилата промяна.

Чл. 27. (1) Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор 
страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс, или по електронната поща 
като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на 
страната или датата на получаването им по факс или датата на електронното писмо. 
Съобщения или уведомления получени след 16:00 часа или получени в неработен ден 
ще се считат за получени в следващия работен ден.

(2) Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на 
друга във връзка е този договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят 
лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както 
следва:

До ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
“Мост Енерджи” АД
Адрес: гр. София 1618, бул. „България” № 118, БЦ „Абакус” 
Тел.: 02/416 98 43; Факс: 02/416 05 32 
Лице за контакти: Людмила Ганчева

До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД
Адрес: гр. София, р-н „Надежда", ул. “Кирил Благоев” № 14 
Тел.: 02 8926252, Факс: 02/838 1025.
Лице за контакти: Асен Георгиев

Чл.28. Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в двудневен 
срок от другата страна относно промени в адреса за кореспонденция. Пропускът да се 
уведоми или неправилното уведомление за промяна на адреса, освобождава другата 
страна от отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този договор.

Чл.29. Настоящият договор не може да бъде изменян, с изключение на случаите 
по по чл. 116, ал. 1, т. 2 - 7 от ЗОП от Закона за обществените поръчки.

Заличено
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЪЛКУВАНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл. 30. Следните думи и изрази, използвани в договора ще имат 
посоченото значение:

1. Дневен график означава графикът на доставка на електроенергия, обхващащ 
24 последователни часа, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящият договор ще доставя 
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Правилата за търговия е електрическа енергия /ПТЕЕ/, приети от КЕВР са
правилата за търговия с електрическа енергия, приети от Комисията за енергийно и 
водно регулиране съгласно чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката;

Ч л. 31. Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 -  „Предложение за изпълнение на поръчката” на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 -  „Ценово предложение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Лицензия за търговия с електрическа енергия, включваща и 

дейността „координатор на стандартна балансираща група”;
Приложение № 4 -  Гаранция за изпълнение на договора.

Настоящият Договор е съставен в два еднакви екземпляра -  по един за всяка 
от страните и влиза в сила от датата на подписването му.



Приложение №1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  ОБРАЗЕЦ

След запознаване с документацията за участие в оповестеното от Вас публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа 
енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща 
група за обект, присъединен към ниво средно напрежение -  общежитие с адрес: гр. 
София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” блЛ, собственост на ТСВ ЕАД”, с 
настоящото изразяваме нашето съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите, като Ви представяме нашето 
Предложение за изпълнение на поръчката.

С представянето на настоящата оферта поемам/е ангажимент да изпълним предмета 
на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя, за срок от 12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график 
за доставка.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената 
от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения.

Заявяваме, че имаме възможност да доставим цялото прогнозирано в 
документацията за обществената поръчка количество електрическа енергия 727 МВтч, с 
необходимото качество, за срока на действие на договора.

Във възможностите ни е да осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и 
ще осигурим доставката на електрическата енергия за обекта на Възложителя в 
съответтвие с предвидените в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и съответните нормативни 
актове, уреждащи обществените отношения, свързани с доставката, предмет на 
поръчката, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия 
/ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.

1. При изпълнение на обществената поръчка се задължавам/е:
1.1. да осъществявам/е доставката на ел. енергия за обекта, посочен в 

документацията, при спазване на действащите в страната стандарти и правила за този 
вид дейности;

1.2. да изпълнявам/е задълженията си по настоящия договор с грижата на добър 
търговец и в съответствие с условията по договора от 00:00 ч. до 24:00 ч. в работни, 
почивни и празнични дни в рамките на договорения период;

1.3. да осигурявам/е такова количество електрическа енергия, което напълно 
съответства на нуждите на възложителя, съгласно регистрираните Дневни графици и на 
изискванията на договора за обществена поръчка;

1.4. да извършвам/е фактуриране на доставената електрическа енергия съгласно 
отчетеното количество по електромерите на възложителя.

1.5. да поема/ем за своя сметка разходите за цялото количество небаланси 
/недостиг и излишък/ на ел. енергия на възложителя, съгласно разликата между
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заявената в Дневните графици за доставка и реално потребената ел. енергия, отчетена по 
електромерите на възложителя;

1.6. да поддържам/е валидна лицензията си за търговия с електрическа енергия, 
издадена от КЕВР, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща 
група” за срока на договора;

1.7. да уведомя/им писмено възложителя в тридневен срок от настъпване на някое 
от следните обстоятелства: загуба на лицензия по т. 1.6, влизане в производство по 
ликвидация или несъстоятелност;

1.8. да уведомя/им незабавно възложителя за всички обстоятелства, които 
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на договора за 
обществена поръчка;

1.9. да представям/е при поискване от възложителя справки за изпълнението на 
задълженията си по договора, в т. ч. и за количествата небаланси /недостиг и излишък/ 
на ел. енергия на възложителя;

1.10. да осигуря/им лице за връзка с възложителя, което да отговаря на 
исканията и молбите на възложителя във връзка с изпълнението и контрола по договора 
за обществена поръчка;

1.11. да не разпространявам/е информация, която ми/ни е станала известна при 
и/или по повод изпълнението на договора и всяка друга информация, независимо от 
формата й, но свързана с възложителя, както и да изисквам/е спазването на тази забрана 
и от своите служители, работници и подизпълнители;

2.Приемам/е да отговарям/е за действията/бездействията на своите служители 
и/или подизпълнители като за свои.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, и бъдем определени за изпълнител 
на поръчката, ще започнем изпълнението и веднага след подписване на договор от двете 
страни.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на договор, съгласни сме да представим 
гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата договорна прогнозна стойност без
ДДС.

Гаранцията ще бъде внесена под формата на застраховка
(парична ши банкова гаранция,

застраховка)

Съгласни сме гаранцията да бъде освободена в 30 - дневен срок след
а^договора при условие, че сме изпълнили качествено и 
;ИЙИЯ и без отправени възражения от Ваша страна.

приключването изпълнениет 
безусловно задълженият

/ < 0.

С уважение,

Подпис и печат
(име и ф 

Тони Тенева- Изпълнителен £

Дата, 10.10.2019 г.

(длъжност на представлява
ектор

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП 

^  "  /

ия участника)

Заличено
наоснование 36а, ал.З от ЗОП

^ Т 1 5

За
ли

че
но

на
 о

сн
ов

ан
ие

 3
6а

, а
л.

З 
от

 З
О

П



Приложение №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ 
ДО
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД 
Р-Н „НАДЕЖДА“, УЛ. „КИРИЛ БЛАГОЕВ” № 14 
ГР. СОФИЯ

Наименование на 
участника:

„ Мост Енерджи “ АД

Правно-организационна 
форма на участника:

Акционерно дружество

Седалище по регистрация: Гр, София, бул. „България“№ 118

ЕИК / Булстат ЕИК 201325372

Точен адрес за 
кореспонденция:

Гр. София, бул. „България“ № 118

Телефонен номер: 02/4169843

Факс номер: 02/4160532

Електронен адрес: office@mosten.ergy. еи

Лице за контакти: Людмила Ганчева

Банка, BIC и IBAN на БАНКА: „Уникредит Булбанк" АД
сметката, по която ще се BIC: UNCRBGSF
връща гаранцията IBAN: BG78UNCR70001521062456

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в оповестеното от вас 
публично състезание за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на 
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на 
балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение -  
общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, 
собственост на ТСВ ЕАД”, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови 
условия:

1. Предлагана цена за 1 /един/ кВтч ел. енергия (без ДДС), с включени всички 
разходи за изпълнение на поръчката - в т. ч. за изготвяне на дневните почасови графици 
/прогнози/ и покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, такси, 
застраховки, печалба и други

0.11503 /нула точка едно едно пет нула три/ лева без ДДС 
(посочва се цена в лева, цифром и словом)

Предложената от нас цена е валидна за целия срок на действие на договора и не 
включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната 
добавка Задължение към обществото, които не са предмет на настоящия договор, акциз,



както и каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна 
в законодателството, и/ или с решение на съответния компетентен орган.

2. Цената представяме в лева, с точност до петия знак след десетичната запетая. 
Поемаме отговорността си за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от нас цени.

3. Уеловия и начин на плащане:
Съгласни сме заплащането на доставката на електрическата енергия, да бъде 

извършено при условията и по начина, съгласно проекта на договор.

Тони Тенев( & ьлнителен директор 
(длъжност. * едставляващия участника)

Дата, 10.10.2019г.



за т ъ р г о в и я  с е л е к т р и ч е с к а  е н е р г и я

№ Л-355-15/20.04.2011 г.

Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
на основание чл.39, ал.1, т.5. във връзка с чл.21, ал.1. т.1 от Закона за енергетиката 

(оби. ДВ. бр 107/2003 г„ изм. ДВ. бр.18/2004 г., изм. ДВ. бр.18 и 95/2005 г„ нзм. ДВ. 
бр.ЗО, 65 и 74/2006 г.. изм. ДВ. бр.49. 55 и 59/2007 г., изм. ДВ бр.36,43 и 98/2008 г„ 

изм. ДВ бр.35,41, 42, 82 и 103/2009 г.. изм. ДВ. бр. 54/2010 г„ изм. ДВ. бр. 35.47/2011 
г., изм. ДВ. бр. 38,54,82 /2012 г„ изм. ДВ. бр. 15,20,23,59.66/2013 г.) и със 

свои решения №Л-355 от 20.04.2011 г„ №И1-Л-355 са 08.07.2013 г. и 
№И2-Л-355 от 12.12.2013 г.

лд.ф.сс/фйл
Акционерно друя :ество

... B S ip * 1-5
„МОСТ ЕНЕР^ЖИГ’

Подпис:

със седалище и адрес на управле- 
Република България, гр. Со<* ^

район „Витоша”, ^  &&
бул. „България”: №11Ь, * .«й_ 

ЕИК 201325372 *

наричано по-долу “Лицензиат”' |  
за срок от 10 (десет) години

& тц  t :
Председател на Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране:

лЗ/

т ь т



ЗА А  А аллБ огг: Ж ив о т и Здраве А А  е и к / u ic  2002996Б
Insurance Company DallBogg:Llfe and Health EAD
Адрес; 1172. София Вул. „Г.М Димитров' номер едно 
Office; Ona G.M. Dimitrov, blvd, 1172 Sofia Bulgaria
Лииензия за извършване на застрахована подучена с Решение на КФН N1 S48-OB от 11 юли 2013 
Ucense to  perform insurance activity, issued under Decision o f Financial Supervision Commission № 548-03  from 11.07.2013 
Phones: +359 2 96 25 4S 2;+359 70016 406 F a x+359 2 96 03703 e-mail: infolBldallhoQO.com http://dallbogg.com
IBAN: BC60UNCR700010DALLBOCG ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Застраховка „Гаранции“

Полица №

BG 0501 20 000000025

"МОСТ ЕНЕРДЖИ " АД

адрее: 1000 София, буя. "България" №118

валидност
|  00:00 часа на

г ^ п часа на |^2 !оз1ю 2Т "|

За срок:

201325372

ЕГК'ЕИК
ЕвдИбНйюВЯИяВщ

"МОСТ ЕНЕРДЖИ " АД

адрес: 1000 София, бул. "България" №118

Представлявано от: ТОНИ ТЕНЕВА

201325372

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД, ЕИК 200299615, адрес: 1172 София, бул. „Г. М. Димитров“ 1, лиценз за 
извършване на застрахователна дейност N 548-03 от11,07,201 Зг. на КФН, тел: 0700 16 406

г- Обектна застрахо
ватепното Укритие : -  г5?'$ : V;

КЛАУЗА 03 -  Гаранция за изпълнение на договор Застрахователна сума 
I 4 183,601

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД 205677435

адрес: 1000 София, ул. „Кирил Благоев” №14 

Представлявано от:Божидар Джелебов -  Изп. директор

Разсрочено

Еднократно

□

Дължима премия 

Данък 2% съгл. ЗДЗП[

200,001

Общо дължима 
застрахователна премия 

Словом явеста и четири пева

с 204,001

Допълнителни договорености:

Застрахователното покритие е за договор по обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени 
цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение - общежитие с адрес:гр. София, 
кв. Илиянци, ул. Военно общежитие бл.1, собственост на ТСВ ЕАД".

Застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първа вноска от нея при разсрочено плащане на 
премията. В случай на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. При 
неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователния договор се прекратява автоматично в 24:00 часа на 15(петнадесет 
ия) ден от датата на падежа, в съответствие с чл. 202, ал. 2 от Кодекса за застраховането. Настоящето се счита за писмено предупреждение по 
смисъла на КЗ.

Съгласен съм „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве" АД да обработва личните ми данни, както и данните на лицата, обявени в полицата и да ги 
предоставя на трети лица, при спазване на законовите изисквания. Застрахователят ми предостави информацията за потребителите на 
застрахователни услуги.

http://dallbogg.com


f

Известно ми е, че застрахователният договор представлява комплект от документи .включващ: Полица, Общите условия за застраховка , всички 
Анекси и други придружаващи документи, които са неразделна част от застрахователния договор .Запознат съм със съдържанието на всички 
изброени документи, получих екземпляр от тях и ги приемам.

Посредник АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС 
БРОКЕРС ООД 

дата 08.01.2020

място София

адрес: София, София Код на агент:

з а с тр а  на основание 36а, ал.З от ЗОП
AKLIMOHEPi

Застрахов

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

Ж и в о ти  3qpaSc~|

“ УЖЕСТВО


