РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - РАЗГРАД
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.1 с предмет: „Доставка на нетна
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на
балансираща група за сгради на ТП на НОИ - Разград“ се провежда на основание Заповед №
Ц1016-40-114/ 14.05.2020 г. на Управителя на НОИ.
I. ОБЩА
ПОРЪЧКАТА

ИНФОРМАЦИЯ

И

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

1. Възложител на обществената поръчка.
Възложител на обществената поръчка е Директорът на ТП на НОИ - Разград,
упълномощен да представлява Управителя на НОИ съгласно Заповед № Ц1016-40-114/
14.05.2020 г.,
Адрес на Възложителя: гр. Разград, бул. “Бели Лом“ № 40.
Интернет адрес на Възложителя: www.noi.bg .
Интернет адрес на Профила на купувача на Възложителя: https://tenderspublic.nssi.bg/tp/raz
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пряк
безплатен достъп на адрес: https://tenders-public.nssi.bg/tp/raz
2. Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП
на НОИ - Разград“. Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции.
3. Обект на обществената поръчка – доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от датата на
сключване на договора.
Възложителят предвижда възможност за изменение на сключения договор за
обществена поръчка при условията на чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в следните случаи: При
липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и общата прогнозна
стойност на поръчката не е изчерпана, договорът продължава своето действие до
сключването на нов договор, но не повече от 6 (шест) месеца или достигане на прогнозната
стойност. В такъв случай Възложителят ще заплаща консумираната ел. енергия, по
договорената с изпълнителя цена по време на провеждане на процедурата.
5. Място на изпълнение – обектите до които ще се доставя електрическа енергия –
ниско напрежение в изпълнение на предмета на обществената поръчка:
- Административна сграда на ТП на НОИ - Разград, с адрес гр. Разград, бул. “Бели
Лом“ № 40.
- Административна сграда на ТП на НОИ – Разград, филиал Кубрат, с адрес гр.
Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 9.
- Административна сграда на ТП на НОИ – Разград, филиал Исперих, с адрес гр.
Исперих, ул. „Дунав“ № 2.
6. Прогнозно потребление в mWh на Възложителя за периода на договора от 24
месеца - 220.00 mWh.
Потреблението на електрическа енергия – ниско напрежение в mWh на
Възложителя за минали периоди е както следва:
- за периода IV – XII 2018 г. – 66.32 mWh;

- за периода I – XII 2019 г. – 84.73 mWh;
- за периода I – III 2020 г. – 20.51 mWh;
Общо за 24 месеца: 171.56 mWh
7. Прогнозна стойност на обществената поръчка – прогнозната стойност на
обществената поръчка е 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лв..) без включен ДДС.
8. Изисквания към цена. Начин и срок на плащане. Финансиране на поръчката.
8.1. Изисквания към цената. Начин и срок на плащане.
8.1.1. В своята ценова оферта участниците следва да предложат цена за 1 (един) MWh
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение. Цената следва да се предложи в
лева без включени такси за пренос и достъп към електроразпределителната и
електропреносната мрежи, ДДС, акциз и такса „задължения към обществото“, с точност до
втория знак след десетичната запетая.
Предложената цена следва да е положително число и да е различно от 0 (нула).
8.1.2. В цената по т. 8.1.1. следва да са включени всички разходи, свързани с
изпълнението на поръчката.
8.1.2.1. В цената по т. 8.1.1. се включва цена за доставка на нетна активна енергия
за ниско напрежение, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за
излишък и недостиг.
8.1.2.2. В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на
Изпълнителя.
8.1.3. Прогнозната нетна стойност на доставките не трябва да надхвърля сумата от
35 000.00 лв. (тридесет и пет хиляди лв.) без включен ДДС и се формира на базата на
прогнозното потребление в mWh за срока на договора и цената от т.8.1.1.
8.1.3.1. В общата стойност на договора, без включен ДДС се включват:
8.1.3.1.1. прогнозната нетна стойност на доставките по т. 8. 1. 3. и,
8.1.3.1.2. такси за пренос и достъп към електроразпределителната и
електропреносната мрежи, акциз, такса „задължения към обществото”, и всички други
данъци и такси, при условие, че такива са дължими към доставката в следствие на
въведена законодателна промяна след сключване на договора, които са предмет на
държавно регулиране и се начисляват отделно.
8.1.4. По време на действие на договора цената за доставка на нетна активна
електрическа енергия посочена по т.8.1.1., не може да се променя.
8.1.4.1. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група.
8.1.5. Възложителят заплаща, веднъж месечно, дължимото възнаграждение на
Изпълнителя на база:
- реално консумираната активна електрическа енергия, отчетена и определена
съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните;
- стойност за „задължение към обществото”, по действащо решение на КЕВР за
одобрена „цена за задължение към обществото”, при наличие на такова;
- косвени данъци (акциз и ДДС) начислени по начина и в размера на действащите, по
време на договора, ставки, съглано Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за
данък върху добавената стойност.
- такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната
мрежи, след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- всички други данъци и такси, при условие, че такива са дължими към доставката в
следствие на въведена законодателна промяна след сключване на договора.
8.1.6. Фактурирането се извършва с дата – последен ден на календарния месец, за
реално доставеното през отчетния период (календарен месец) количество електрическа
енергия, отчетено и документирано по реда на раздел VI от проекта на договора - Образец
№ 4 от Документацията за участие.
8.1.7. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 10 (десет)
работни дни, считано от датата на получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.1.8. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по
банкова сметка, посочена от Изпълнителя.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА

1. Участникът следва да има валиден лиценз издаден от КЕВР за „търговия с
електрическа енергия“, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, както и за „координатор
на стандартна балансираща група“.
2. Участникът следва да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа
енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и
статус „активен“.
3. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път, ежемесечно - в срок до
10 (десет) работни дни след получаване на фактурата за реално доставеното през отчетния
календарен месец отчетено и документирано количество електрическа енергия. Във
фактурата, освен цена на консумираната електрическа енергия да са включени и: стойност
за „задължение към обществото”, по действащо решение на КЕВР за одобрена „цена за
задължение към обществото”, при наличие на такова, косвени данъци (акциз и ДДС)
начислени по начина и в размера на действащите, по време на договора, ставки, съглано
Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данък върху добавената стойност,
такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната мрежи.
4. Изпълнителят е длъжен:
4.1. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и
наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна
мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
4.2. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор;
4.3. да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на
стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща
такса за участие и да регистрира Възложителя като участник в стандартната балансираща
група – непряк член съгласно ПТЕЕ;
4.4. да издава оригинални фактури за полученото от Възложителя количество
електрическа енергия и при условията на т. 6;
4.5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно на тел 084/61-44-15 при: невъзможност
или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този
Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури и др.
4.6. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три) дневен срок преди планирано
прекъсване на електрическото захранване за профилактика, извършване на неотложни
ремонтни дейности и др., на съоръженията за доставка на електрическа енергия.
4.7. в качеството си на координатор на стандартната балансираща група - да осигурява
прогнозиране на потреблението на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на
конкретни количества нетна активна електрическа енергия съобразно Правилата за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като:
4.7.1. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на
Възложителя. Графиците следва да съобразяват очаквания часови енергиен товар.
Графиците следва да обхващат 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден
и да се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия
изготвени и планирани от Изпълнителя;
4.7.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ;
4.7.3. потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка пред ЕСО;
4.8. в качеството си на координатор на стандартната балансираща група – да
осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за
доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането са за сметка
на Изпълнителя, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за
излишък и недостиг.
4.9. Изпълнителят следва да има сключен рамков договор по чл.11, т. 13 и във връзка с
чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с оператора на
електроразпределителната мрежа за територията на Североизточна България.

Обстоятелството се удостоверява чрез заверено от изпълнителя копие или оригинал
на удостоверение за сключен рамков договор със съответното електроразпределително
дружество.
III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
- Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за Изпълнител на обществената поръчка в съответствие на чл. 109 от ЗОП по
реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора
определеният изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
- Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
➢ откаже да сключи договор;
➢ не изпълни някое от условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП;
➢ не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата;
- Преди сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, в
съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, представя актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата
издадени от съответните компетентни органи съобразно чл. 58 от ЗОП, както и за
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
- Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП възложителят няма право да изисква документи,
които вече са му били представени или са му служебно известни или могат да бъдат
осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
- Преди сключване на договора, определеният за изпълнител представя гаранция за
изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора. Гаранцията се представя под една от
формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, по избор на изпълнителя:
5.1. Парична сума, внесена по банковата сметка на ТП на НОИ – Разград, или
5.2. Под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на
Възложителя, със срок на валидност, не по-малък от 2 (две) години и 1 (един) месец,
считано от датата на влизане в сила на договора и да дава възможност на Възложителя да
реализира правата по същите въз основа на свое едностранно волеизявление.
5.2.1. Банковите разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за
сметка на Изпълнителя.
5.2.2. Банковата гаранция следва да посочва срока на валидност на последната, вида
на гаранцията (за изпълнение) и процедурата, за която се отнася.
5.2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите предвидени в договора.
5.2.4. Гаранцията се освобождава, без Възложителят да дължи лихви за времето през
което гаранцията е престояла у него.
5.3. Застрахователна полица за застраховка в полза на Възложителя, сключена преди
подписване на договора, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя за срока на договора. Срокът по застрахователната полица за застраховка
следва да бъде не по-малък от 2 (две) години и 1 (един) месец, считано от датата на влизане
в сила на договора и да дава възможност на Възложителя да реализира правата по същата
въз основа на свое едностранно волеизявление. Застрахователят да бъде задължен да
покрие, в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума,
отговорността за неизпълнение на договорно задължение на застрахования /изпълнителя/ по
договора за обществена поръчка.
5.4. Платежното нареждане, банковата гаранция или застрахователната полица за
застраховка се представят в оригинал.
5.5. Избрания за изпълнител по настоящата поръчка преди подписване на договора
да предостави на Възложителя, заверено копие на сключен рамков договор по чл.11, т.13 и
във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с оператора на
електроразпределителната мрежа за територията на Североизточна България.

