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I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
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20 

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 

1. Предмет на поръчката: 

„Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно 

напрежение и избор на координатор на балансираща група“. 

 

 

Описание на предмета на поръчката: 

Настоящата обществена поръчка е за доставка на електрическа енергия на 

свободния пазар по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и 

чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), за снабдяване на обектите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛ). 

Целта на настоящата поръчка е избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за доставка на нетна 

активна електрическа енергия, който да е и координатор на стандартна балансираща 

група, за средно напрежение, с пълно администриране на информационния поток с 

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за небаланси за 

обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставката включва: доставка на електрическа енергия 

средно напрежение; оформяне на документи и регистрация при смяна на доставчика; 

планиране и прогнозиране от името на клиента; изготвяне и подаване на почасови 

товарови графици от името на клиента, като рисковете свързани с прогнозирането и 

небалансите остават за сметка на изпълнителя, и участие във фирмената балансираща 

група. 

 

Правно основание: чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). 

 

 

IV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Прогнозно общо количество за срока на договора: 

Прогнозното количество консумирана електрическа енергия на ниво средно 

напрежение e 1 151,9669 MWh. 

Същата е ориентировъчна и не са предмет на договора, като количества, 

неустойки, плащания и т.н. 

 

Прогнозна стойност на поръчката – 180 000,00 лв. без ДДС. Определената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прогнозна стойност представлява максимална цена за изпълнение на 

обществената поръчка. Участниците, които предложат цена, надвишаваща определената 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие. Поради 

спецификата и естеството на работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изисква предложената от 

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

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

небалансите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в балансираща група. 

 

 

V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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1. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, 

считано от датата на потвърждаване на първия график на доставка, като избраният за 

изпълнител доставчик уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за потвърждението. 

2.Място за изпълнение – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 

82, Военна академия „Георги Стойков Раковски”. 

 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Поръчката се обявява във връзка със Закона за енергетиката (ЗЕ) за избор 

на доставчик и договаряне на цена за продажба на електрическа енергия и решение на 

КЕВР за доставка на електрическа енергия за свободния пазар. 

При доставката следва да се осигури непрекъснатост на 

електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, 

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

които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа 

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

(ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

В качеството на „координатор на балансираща група“ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да поеме отговорността за балансиране, да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара 

на балансираща енергия, като участник (непряк член) в стандартна балансираща 

група, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти по прогнозиране и заявка на 

нужните количества ел. енергия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички небаланси на 

Възложителя. 

 

В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва 

да: 

- прогнозира потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна 

електрическа енергия средно напрежение. По отношение на планирането и 

договарянето на конкретни количества нетна активна електроенергия се прилагат 

Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ). Съответните действия по 

планирането и договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на 

координатор на стандартната балансираща група.  

- изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия като се 

съобразява с очаквания часови товар за обектите; 

- изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на 

оператора на електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ; 

- потвърждава от името на възложителя графиците за доставка в системата 

за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 

- осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от 

заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки 

(сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички 

разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е потребител на средно напрежение. Прогнозното 

количество електроенергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е 
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определено на база средномесечната консумирана електрическа енергия, която е в 

размер на 48,00 MWh, или 1 151,9669 MWh общо за предходните 24 месеца. 

Прогнозното количество електрическа енергия не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го 

потреби, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави нужното количество 

електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката. 

 

В ПРИЛОЖЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТАБЛИЦИ СА ПОСОЧЕНИ: 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА НЕТНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 

2018 - АПРИЛ 2020 В МЕГАВАТЧАС: 

 

МЕСЕЦИ ОБЩО НА МЕСЕЦ 

Април 2018 г. 43,668 

Май 2018 г. 35,793 
Юни 2018 г. 37,904 

Юли 2018 г. 35,53 
Август 2018 г. 27,652 

 Септември 2018 г. 35,357 
Октомври 2018 г. 50,702 

Ноември 2018 г. 59,882 

Декември 2018 г. 48,39 
Януари 2019 г. 61,395 

Февруари 2019 г. 51,465 
Март 2019 г. 44,328 

Април 2019 г. 47,159 

Май 2019 г. 42,07 
Юни 2019 г. 38,135 

Юли 2019 г. 35,359 
Август 2019 г. 28,811 

Септември 2019 г. 37,983 
Октомври 2019 г. 53,289 

Ноември 2019 г. 55,644 

Декември 2019 г. 69,803 
Януари 2020 г. 84,139 

Февруари 2020 г. 75,1509 
Март 2020 г. 52,358 

ОБЩО: 1 151,9669 

 

Задължение на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ е пълното администриране на 

информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и 

поемане на разходите за небаланси. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в стандартната 

балансираща група. 

Периодът на отчитане на потребената електрическа енергия ще бъде един 

календарен месец. 

Потребената електрическа енергия ще се фактурира веднъж месечно и ще 

се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на фактура - 

оригинал. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да извършва авансови плащания. 

Цената за доставка на нетна електрическа енергия не включва 

определените от КВЕР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните 

мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение 

към обществото“ и акциз. 
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СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ  

№ Адрес на обекта Точка на измерване 

1. Гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82 32Z103000730462L 

2. Гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82 32Z103000449507W 

 

За срока на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще разполага с правото да 

присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за 

търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи. 

 

Общи изисквания към изпълнението: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва разпоредбите на ЗЕ и наредбите към 

него, както и всички нормативни изисквания на ПТЕЕ, приети на основание чл.91, 

ал.2 от Закона за енергетиката от КЕВР, и Правилата за измерване на количеството на 

електрическата енергия, изготвени на основание на чл.83, ал. 2 от ЗE и приети от 

КЕВР, както и разпорежданията на Електроенергийния системен оператор, така че да 

не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

В качеството си на координатор на стандартна балансираща група“, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да поеме отговорността за балансиране на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник (непряк член) в 

стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на 

потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително администриране на почасовите 

графици за потребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да включи обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да доставя необходимото количество 

електрическа енергия в съответните срокове, като извършва всички необходими 

действия, така че да се осигури изпълнението на поръчката. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури прогнозиране на потреблението на 

обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на конкретни 

количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготвя почасови дневни товарови графици за 

доставка на електрическа енергия за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците ще 

се съобразяват с очаквания часови товар в нормален работен ден, почивни или 

празнични дни, както и по време на планови ремонти. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпраща почасовите дневни графици за 

доставка към системата за администриране на пазара на оператора на 

електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на 

електроенергийната система. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да координира и осигурява балансиране на 

количествата електрическа енергия, като отклоненията от заявените количества 

електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и 

тяхното заплащане и всички разходи/приходи по балансирането на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички разходи за небаланс за всеки период на сетълмент, ще са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да регистрира обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

либерализирания пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени и да 

извършва необходимите действия за смяна на координатор на балансираща група, 
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съгласно действащото законодателство, като разходите за това ще са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

VII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Ценовите предложения на допуснатите участници ще се оценяват и 

класират по критерий „най-ниска цена“ в лева без включен ДДС за 1 (един) MWh 

(мегаватчас) (посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая), активна 

нетна електрическа енергия. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват 

български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което съгласно законодателството на държавата, в 

която е установено и което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените 

изисквания на възложителя в документацията. 

1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. 

1.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

1.4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 44 и т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) не могат да 

бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

1.5. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка 

има право да представи само една оферта. 

1.6. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са 

юридически лица. 

1.7. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или 

друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.8. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната 

форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

възложителят поставя следните изисквания: 

 да бъде определен и посочен партньор, който да представлява 

обединението за целите на настоящата обществена поръчка; 

 да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при 

изпълнение на поръчката. 

1.10. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата 

на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
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държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е 

регистрирано, при възлагане изпълнението на дейностите предмет на настоящата 

обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, 

след като бъде уведомен за извършеното класиране и преди подписване на договора 

за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е 

обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е 

налице някое от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от 

ЗОП, като констатирането, на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на 

участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП. 

1.11. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

1.12. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 

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

налице основания за отстраняване от процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

1.13. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях. 

1.14.  Посочените от участника трети лица следва да отговарят на 

изискванията на поставените от възложителя критерии за подбор, за доказването, на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1, 3 и 5 от ЗОП. 

1.15. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят 

на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава 

на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от горните условия. 

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на 

поръчката от участника и третото лице. 

Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността 

на представена информация или представени копия от документи да поиска от 

участника оригиналите или нотариално заверени копия. 

 

2. Изисквания относно лично състояние на участниците 

По отношение на участника не трябва да са налице обстоятелства по чл. 

54, ал. 1 т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП, като констатирането на което 

и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично 

посочените случаи в ЗОП. 

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, когато: 
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2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а 

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

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

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 

128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 

конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на 

възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 

предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или получи информация, 

която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

2.2.  Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.7 и 2.1.10 се отнасят за лицата, които 

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, 

или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 

представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.7 

и 2.1.10 се отнасят и за това физическо лице. 

2.3 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1.3, когато: 
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2.3.2. Размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. 

2.4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са 

налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 

55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата, и когато участник в 

процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

2.5.  Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените 

изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

2.5. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице – деклариране на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението. 

2.7. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат 

да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията 

по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). 

Това обстоятелство се декларира в Част III: Основания за изключване, 

буква „Г“, „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 

членка“ от ЕЕДОП (Единен Европейски Документ за Обществени поръчки). 

2.8. Лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП: 

2.8.1. Лицата са: 

- Лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава 

на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 

които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му; 

- Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 

или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят и за това физическо лице. 

2.8.2. Лицата по т. 2.9.1 са, както следва: 

1.) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон;  

2.) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници 

по чл. 105 от Търговския закон; 

3.) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата 

по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
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4.) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 

244, ал. 1 от Търговския закон; 

5.) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския 

закон; 

6.) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7.) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и 

представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на 

държавата, в която клонът е регистриран; 

8.) при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

9.) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 

30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10.) при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел; 

11.) в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12.) за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 

контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

В случаите по т. 2.9.2., подт. 11 и 12, когато лицето има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт 

е включена територията на Република България. 

Информацията относно липсата или наличието на основания за 

отстраняване по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, 3 и 5 от ЗОП се попълва в 

ЕЕДОП част ІІІ. 

 

Други основания за отстраняване 

На основание чл. 107 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 и 55 

възложителят отстранява от процедурата: 

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

- предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

- 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, които са изброени 

в приложение № 10; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 

4. участници, които са свързани лица; 

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.  

6. лице, което е нарушило забраната по чл.101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 

7. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие 

в процедурата и съответствие с поставените критерии за подбор чрез попълване на 

електронен ЕЕДОП (ЕЕЕДОП). 
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7.1. ЕЕЕДОП е неразделна част от офертата и се подава като приложение 

към нея, в оригинал. ЕЕЕДОП се подписва от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП , 

описани в т. 2.9.2. от настоящата документация. 

7.2. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях 

няма различие по отношение на обстоятелствата по т.2.1.1., 2.1.2. и т. 2.1.7. (чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 т ЗОП) и т. 2.1.10. (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП), ЕЕЕДОП може да се подпише 

само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица. В ЕЕДОП по т. 8 могат да се съдържат и обстоятелствата по т. 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5 и т. 2.1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6) и т. 2.1.8., и т. 2.1.9 (чл. 55, ал. 1, т. 1 и 3 от 

ЗОП), както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, 

може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

7.3. Когато е налице необходимост от защита на техните лични данни или 

при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 

относно посочените изисквания се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата. 

7.4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по т. 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 и т. 2.1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6) и т. 2.1.8., и т. 2.1.9 (чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 от 

ЗОП), както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което 

не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 

обстоятелства. 

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се 

подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕЕДОП се 

посочва информация относно обхвата на представителната му власт. 

7.5. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участниците следва да декларират обстоятелствата по чл. 47, ал.3, че офертите им са 

изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната 

или в държавата, където трябва да се предоставят услугите, и които са  

Това обстоятелство се декларира в Част III: Основания за изключване, 

буква „Г: Специфични национални основания за изключване“ от ЕЕЕДОП. 

7.6. Липсва на основание на база чл. 69 от Закона за Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Лице, 

заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението 

на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на 

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година 

от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или 

юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало 

длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по 

предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в 

процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 

Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се 

прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало 

съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност. 

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира наличието 

или отсъствието на посоченото обстоятелството, предвидено в чл. 69 от Закона за 
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

чрез представяне на ЕЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част 

ІІІ, раздел Г от ЕЕЕДОП. 

Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще 

ползва капацитета на трето/и лице/а, независимо от правната връзка между тях, по 

отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 

технически способности и професионална компетентност, посочени от 

възложителя, представя попълнен отделен ЕЕЕДОП за всяко едно от третите 

лица. По отношение на тези трети лица не следва да са налице основания за 

отстраняване от процедурата, съгласно раздел VIIІ, т. 2. 

Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще 

ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен ЕЕЕДОП за 

всеки подизпълнител. 

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕЕДОП) се 

предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на 

заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕЕДОП, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕЕДОП 

се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от 

деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕЕДОП се подава и 

за обединението. 

Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по 

служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк 

и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

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

посочена в ЕЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на процедурата. 

Участниците, при поискване от страна на Възложителя, са длъжни да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, 

под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на 

органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 

Участникът следва да предостави (декларира) информация относно 

наличието или липсата на обстоятелства по чл.327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) в част III., буква 

„Г“ от ЕЕДОП. 
Съгласно чл. 327б, ал. 1 от ЗОВСРБ, военнослужещ или цивилен служител, 

изпълняващ действия по управление, разпореждане или контрол в Министерството на 

отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в 

Българската армия, който в последната година от изпълнението на правомощията или 

задълженията си по служба е участвал в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на три години от освобождаването 

му от военна служба или от прекратяване на служебното му правоотношение да 
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участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

структурите, в които е служил. 

Съгласно чл.327б, ал. 2 от ЗОВСРБ, забраната за участие в 

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне 

на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава 

дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 

освобождаването му от военна служба или от прекратяване на служебното му 

правоотношение. 

Това обстоятелство се декларира в Част III: Основания за изключване, 

буква „Г“, „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава 

членка“ от ЕЕЕДОП. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в 

сила от 01.04.2018 г., Единият европейски документ за обществените поръчки 

(ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид (ЕЕЕДОП) и подписан 

цифрово с квалифициран електронен подпис. 

За тази цел на Профила на купувача за всяка отделна поръчка, 

Възложителят ще предостави ЕЕДОП във формата – XML и PDF. ЕЕДОП може да 

бъде представен, чрез информационната система за попълване и повторно използване 

на ЕЕДОП. Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи 

чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги 

на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. 

При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от 

сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице. 

Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк 

https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в 

системата за електронно попълване на ЕЕДОП. 

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. 

След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за 

2 избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и 

„Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като 

се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва 

се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на 

заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML. 

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на 

попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML 

или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица по чл. 

40 от ППЗОП. 

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен 

носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя 

офертата. 

3. Критерий за подбор на участниците 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя изисквания за икономически и 

финансово състояние. 

3.2.Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

3.2.1. Участникът да притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР за 

търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на 

балансираща група, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ с чл. 58 от ПТЕЕ или 

аналогични съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е 

установен. 

За доказване на съответствие с изискването по т. 3.2.1, в част ІV, раздел А: 

„Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва да представят информация за 

притежавана лицензия с обхват „Търговия с електрическа енергия“, с включени в 

същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща 

група“, издадена от КЕВР, като посочат номера, под който са вписани в публичния 

регистър, поддържан от КЕВР, и номера на лицензията. 

3.2.2. Участникът да е регистриран в ЕСО като „Координатор на 

стандартна балансираща група“ с посочен кодов номер и статус „активен“, а за 

чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени. 

За доказване на съответствие с изискването по т. 3.2.2, в част ІV, раздел А: 

„Годност“, т. 1 от еЕЕДОП участниците следва да представят информация за 

регистрацията. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време 

да изиска от участниците представяне на документите по т. 3.2.1 и т. 3.2.2 , чрез които 

се доказва посочената в ЕЕДОП информация (включително и за тази по чл. 64, ал. 1 

от ЗОП), когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

3.3. Изисквания за технически и професионални способности 

3.3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен 

с предмета на настоящата обществена поръчка за последните три години от датата на 

подаване на офертата. 

Като идентични или сходни с предмета на настоящата обществена 

поръчка, Възложителят приема изпълнението на дейности за „доставка на нетна 

електрическа енергия“ или „доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване 

на задължения като координатор на балансираща група“. 

Забележка: „изпълнена” е тази доставка, която е извършена в рамките на 

заложения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ период, независимо от датата на възлагането й. 

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира 

в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и 

професионални способности, т.1а с посочване на стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема. Доказване: При сключване на 

договор, изпълнителят следва да представи Списък на доставките. При участие на 

обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се 

доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. 

За доказване на изискването по т. 3.3.1. участниците представят Списък на 

доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, 

които доказват извършената доставка или услуга. 
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Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, раздел 

„В“, т.1а на ЕЕЕДОП. 

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

с критерия за подбор по т. 3.3.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него. 

Минимално изискване: Участникът да има изпълнени най-малко 1 (една) 

доставка, с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка за доставка на 

нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като координатор на 

балансираща група през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 

3.3.2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 

Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN 

ISO 9001:2015 с обхват „търговия с електрическа енергия“ или еквивалентна система 

и мерки за осигуряване на качеството, в областта, попадаща в обхвата на предмета на 

поръчката. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕЕДОП. В 

него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от 

участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които 

се доказва информацията, посочена в ЕЕЕДОП. Преди сключването на договора за 

обществена поръчка, изпълнителя предоставя доказателства за декларираните 

обстоятелства. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати 

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

причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати 

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

причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за 

обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, 

да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП – Сертификат, издаден от 

акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на 

стоките със съответните спецификации или стандарти. 

Забележка: Сертификатът трябва е издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
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„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

 

IX. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Изисквания към офертата 

1.1. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. 

1.2. Не се допуска представяне на варианти. 

1.3. Офертата следва да отговаря на изискванията на настоящите указания 

и да бъде подготвена съгласно приложените образци. 

1.4. Офертата се представя в писмена форма на хартиен носител. 

1.5. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и – със заверено пълномощно – лице/лица, като към офертата се 

прилага оригинал на пълномощното от представляващия дружеството. 

1.6. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български 

език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат 

придружени с превод на български език.  

1.7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са 

заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, 

представляващо участника и печат. 

1.8. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността 

или в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника 

нотариално заверени копия на оригиналите. 

1.9. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за 

сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от 

участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде 

класиран или в случай на прекратяване на процедурата. 

1.10. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно 

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

другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. 

Поставянето на различни от тези условия и изискванията в документацията от страна 

на участника, може да доведе до отстраняването му. 

 

2. Съдържание на офертата 

2.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна 

опаковка с надпис: 

ДО 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

ОФЕРТА За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия 

на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” 



35 

за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на 

балансираща група“. 
 

2.2 Върху опаковката с офертата се посочват: 

o Наименование на участника; 

o Наименование на поръчката, за която се подават документите; 

o Адрес за кореспонденция и по възможност факс и електронен адрес. 

1.3. Към офертата участникът следва да представи следните документи: 

2.3.1. Опис на представените документи съдържащи се в офертата, 

подписан и подпечатан от участника (Образец № 1); 

2.3.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕЕДОП) (Образец № 2); 

2.3.3. Заявление за участие (Образец № 3); 

2.3.4. Техническо предложение, попълнено по образец (Образец № 4). 

2.3.5. Ценово предложение, попълнено по образец (Образец № 5); 

Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да 

представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните 

си функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния 

представител на участника с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат. 

2.3.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от 

ЗОВСРБ (Образец № 6). 

2.3.7. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

обществената поръчка, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със 

съответните правомощия в документа за регистрация; 

2.3.8. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност (когато 

е приложимо); 

2.3.9. Копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо). 

Образците към офертата се подписват от лица, които имат право да 

представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните 

си функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния 

представител на участника с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат. 

Всички страници, където е необходимо следва да бъдат подписани и 

подпечатани от лице с представителна власт. 

За изпълнение на поръчката ще бъде сключен договор. 

3. Подаване на офертите 

Офертите могат да бъдат представени чрез пощенска или друга куриерска 

услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка. Оферти, подадени по този начин, 

следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за получаване на 

офертите, посочен в обявлението за поръчка. възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът 

от забава или загубване на офертата е за участника. 
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Офертите се подават в регистратурата за некласифицирана информация на 

ВА „Г. С. Раковски” от понеделник до четвъртък от 08.00 часа до 17.00 часа и в петък 

от 08.00 часа до 14.30 часа, в срока съгласно посоченото в обявлението за поръчката. 

На основание Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-

РД02-281/14.05.2020 г. във връзка с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерския 

съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка и в изпълнение на заповеди 

на министъра на здравеопазването с номера № РД-01-262/14.05.2020 г., № РД-01-

263/14.05.2020 г., № РД-01-264/14.05.2020 г. и № РД-01-265/14.05.2020 г. считано от 

18.05.2020 г. до 14.06.2020 г., ВА „Г. С. Раковски” е с временна организация на 

работното време - от понеделник до четвъртък от 09.00 часа до 16.00 часа и в петък от 

09.00 часа до 14.30 часа. 

При приемането на офертата върху плика се отбелязват пореден номер, 

датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

Не се приемат за участие в процедурата оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик или с 

непопълнени данни. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

Не се приемат оферти по електронен път. 

4. Валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите следва да е 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от деня, следващ крайния срок за получаване на 

офертата. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участникът е 

обвързан с условията на представената от него оферта. Възложителят може да 

изиска от класирания участник да удължи срока на валидност на офертата си до 

момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

5. Комуникация между възложителя и участниците 

5.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен 

път до документацията за участие в настоящата процедура като я публикува в своя 

Профил на купувача в https://rndc.bg/profil/ в електронната преписка на конкретната 

обществена поръчка. 

5.2. Разясненията по документацията за участие в процедурата (ако има 

такива), както и информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично 

заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници се публикуват само на Профила на купувача на възложителя, посочен по-

горе в електронната преписка на конкретната процедура. 

5.3. Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по 

документацията и са посочили електронен адрес, получават дадените разяснения (ако 

има такива) и по електронна поща в деня на публикуването им в профила на купувача 

на възложителя. 

5.4. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата 

процедура се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и 

участника може да се извършва по един от следните начини: 

а) лично – срещу подпис; 

б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс; 

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис; 

https://rndc.bg/profil/
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е) чрез комбинация от тези средства. 

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от 

посочените по-горе способи само документи по процедурата, за които това е изрично 

предвидено в ЗОП. 

В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се 

обявяват и само чрез профила на купувача на възложителя. 

 

 

X. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Разглеждането и оценката на офертите, както и класирането на 

участниците се извършва от специално назначена от възложителя комисия по реда на 

раздел VІІ от ППЗОП. 

2. Класирането на участниците се извършва по възходящ ред, като на първо 

място се класира офертата с най-ниска цена. 

3. При еднаква оценка на двама или повече участници, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти. 

 

 

XI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Възложителят сключва договор с определения за изпълнител на 

обществената поръчка в едномесечен срок от влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнителя. 

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за 

изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи документи по чл. 

112 от ЗОП и декларация по образец от Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпиране на пари. 

3. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за 

изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и 

подизпълнителите, ако има такива: 

а) документ за внесена/учредена гаранция обезпечаваща изпълнението на 

договора в посочения от възложителя в настоящата документация размер и при 

обявените условия (оригинал); 

б) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП- свидетелство за съдимост; 

в) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП -удостоверение от органите 

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

участника; 

г) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда”; 

Когато в това удостоверение се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 

изпълнение на договор за обществени поръчки. 

д) за обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

е) регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице; 
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ж) доказателства за изпълнена поръчка с предмет, идентичен или сходен с 

този на съответната позиция, посочена в ЕЕЕДОП - под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информацията за доставката и/или услугата; 

з) валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 с обхват „търговия с 

електрическа енергия“. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

Забележка: Възложителят няма да изисква представянето на 

гореописаните документи от участника определен за изпълнител, в случай, че има 

служебен достъп до тези документи. 

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

представя съответните документи, издадени от компетентен орган съгласно 

законодателството на държавата, където е установен. В случаите, в които в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение за 

съответната държава. 

4. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на 

договора за обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен 

договор за подизпълнение. 

5. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя 

от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

6. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт 

и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят 

уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката: 

 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договора за обществена поръчка се допуска при необходимост, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата; 

 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение 

на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

7. Договор се сключва в съответствие с предложения проект на договор, 

допълнен с предложенията в офертата на участника, определен за изпълнител. 

8. Заплащането по договора ще се извършва по следния начин: 

- Изплащането се извършва след подписване и представяне на приемо-

протокол и оригинална фактура за действително извършени и подлежащи на 

разплащане доставки. 

Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора 

9. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, 

представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3% (три 

процента) от стойността на договора, без ДДС. 

Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: 

 банкова гаранция в полза на ВА „Г. С. Раковски“; 

 парична сума, вносима по сметка ВА „Г. С. Раковски“ 

IBAN: BG31BNBG96613300152401 

BIC: BNBGBGSD 
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 застрахователна полица за застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. 

Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка. 

Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на банковата гаранция, 

издадена в полза на възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

 да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, 

предварително съгласувана с възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя в случай, че е налице 

неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на 

Гаранцията за изпълнение по този договор; 

 да бъде със срок на валидност -срокът на действие на договора плюс 

30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на договора, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава 

нова. 

Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, 

както и по усвояването на средства от страна на възложителя, при наличието на 

основание за това, са за сметка на изпълнителя и не засягат размера на гаранцията, от 

който възложителят би се удовлетворил. 

В случай, че банката, издала гаранцията, е обявена е несъстоятелност, 

изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже 

да заплати предявената от възложителя сума в 3-дневен срок, възложителят има право 

да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни 

от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова 

институция. 

Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователната 

полица, издадена в полза на възложителя, в която възложителят е посочен като трето 

ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

  да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя; 

 да бъде със срок на валидност - целия срок на действие на договора 

плюс 30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на договора. 

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането 

на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличието на основание 

за това, са за сметка на изпълнителя. 

При гаранция обезпечаваща изпълнението на договора под формата 

на застраховка 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея 

добавък/анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни 

на Застрахователя, Застрахованият (в качеството и на Застраховащ, тъй като 

заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена 

застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали.  

Военна академия „Г. С. Раковски“ е Бенефициент по застрахователната 

полица. 
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2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла 

на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).  

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на 

застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка на 

Застрахования (изпълнител по договора за доставка). 

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно 

в пълен размер. 

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на 

изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да 

изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано 

и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в 

застрахователната полица. 

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо 

надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, 

удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е 

изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка, 

независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от 

Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще 

изплаща обезщетението. 

Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими 

неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции 

на Бенефициента към изпълнителя. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно изпълнение на 

договора за доставка, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, 

посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в 

застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано 

уведомление от Военна академия „Г. С. Раковски“ към застрахователя. 

7. При удължаване срока на гаранцията, изпълнителят по договора е 

длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е 

точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът 

на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната 

полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, 

същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната 

застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание 

се запазват. 

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се 

допуска. 

9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и 

Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива 

в други документи. 

10. При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на 

покритието, то да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 

обстоятелства: 

10.1. изтичане срока на застрахователната полица, съответно на 

издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива);  

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от 

Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до 

Застрахователя. 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на 
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сключения с Военна академия „Г. С. Раковски“ договор за доставка и всички други 

необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 

класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента 

преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение.  

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя 

и изпълнителя. 
Гаранцията е валидна за целия срок на изпълнение на договора плюс 30 

(тридесет) календарни дни след изтичането му. 

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от деня на приключване на договора, в случай, че липсват 

основания за задържането й от страна на Възложителя 

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви 

за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

 когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на изпълнителя, посочена в договора; 

 в случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова 

гаранция, освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за 

учредяването й; 

 когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

изпълнителя или упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление 

до застрахователя. 

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

Банковите разходи по откриването на банкови гаранции са за сметка на 

изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване 

и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция 

да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

 

 

XII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 

ЗОП и ППЗОП, решението, обявлението и документацията за участие в процедурата. 

 

 

XIII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Образец 9 

 

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ 

Образец № 1 Опис на представените документи 

Образец № 2 Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – espd-request.zip 

Образец № 3 Заявление за участие 

Образец № 4 Техническо предложение 

Образец № 5 Ценово предложение 
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Образец № 6 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 

1 и 2 от ЗОВСРБ 

Образец 7 Декларация по чл. 101, ал. 11 във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за 

липса на свързаност с друг участник 

Образец № 8 Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари, Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закон за мерките срещу изпирането на пари – попълва се само от избрания за 

изпълнител участник на етап сключване на договор 

Образец № 9 Проект на договор 


