
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: ,,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" 

от „Мост Енерджи" АД 

(mлно наименование на участника и правно-организационната му форма) 

чрез 
Тони  Тенева - Изпълнителен директор, адрес: гр. София, бул. ,,България" № 118, 
op@mostenergy.eu 
(собствено, бащино и фамw,но име на представляващия участника, адрес за кореспонденция, e-mai/) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществени 
поръчки обявление, с което се оповестява 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" за обекти присъединени на средно 
напрежение и избор на координатор на балансираща група" 

и след като се запознах с условията за участие, съгласно утвърдената 
документация, приемам да изпълня обществената поръчка, съгласно изискванията на 
Възложителя и предоставям на вниманието Ви, следното предложение за изпълнение: 

Ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка се задължавам да 
доставям активна нетна електрическа енергия средно напрежение в местата на 
доставка, а именно обектите на Възложителя - административните сгради на 
посочените изнесени работни места, като включа посочените от Възложителя обекти 
в стандартна балансираща група, като непряк член и гаранmрам изпълнението на 
следните изисквания: 

1. Ще спазвам разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него,
както и всички нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа 
енергия (ПТЕЕ), приети на основание чл. 91, ал.2 от Закона за енергетиката (Приети
от КЕВР), и Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия, 
изготвени на основание на чл. 83, ал. 2 от Закона за енергетиката (Приети от КЕВР),
както и разпорежданията на Електроенергийния системен оператор, така че да не бъда 

с
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анен от пазара на балансираща енергия. 
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2. Ще нося отговорност за балансиране съгласно чл. 57, ал.1 от ПТЕЕ, както и
ще включа обектите на Възложителя в стандартна балансираща група с координатор 
Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за участие и ще регистрирам 
Възложителя като участник в стандартна балансираща група като непряк член 
съгласно ПТЕЕ. 

3. Ще доставям необходимото количество електрическа енергия в съответните

срокове, като извърша всички необходими действия, така че да се осигури 

изпълнението на поръчката. 
4. В качеството на координатор на балансираща група, ще осигуря

прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и ще извърша планиране 

и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, 

като: 
4.1. Ще изготвям 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. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 
00:00 часа до 24:00 часа за съответния ден. 

4.2. Ще изпращам почасовите дневни графици за доставка към системата за 
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

4.3. Ще потвърждавам от името на Възложителя графиците за доставка в 

системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система. 

4.4. Ще координирам и осигурявам балансиране на количествата електрическа 

енергия, като отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период 

на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, както и всички 

разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя и всички разходи за 

небаланс за всеки период на сетълмент, ще са за моя сметка. 
5. Декларирам, че в предвидените от закона случаи ще регистрирам обектите

на Възложителя на либерализирания пазар на електрическа енергия по свободно 

договорени цени и ще извършва необходимите действия за смяна на координатор на 

балансираща група, съгласно действащото законодателство, като разходите за това ще 

са за моя сметка. 
6. Ще уведомя Възложителя незабавно при невъзможност или забавяне на

изпълнението на задълженията ми по договора, както и при промяна в лицата, които 
ме представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 
този договор и при промяна в данните ми по регистрация. 

7. Декларирам, че при виновна невъзможност за изпълнение на задълженията
ми по договора и когато Възложителят премине към доставка на електрическа енергия 
от Доставчик от последна инстанция (дПИ), ще заплатя разликата между стойността 
на договорената електрическа енергия и стойността на доставената електрическа 
енергия от ДПИ до избиране на друг доставчик. 

8. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, бул. ,,Евлоги и Христо
Георгиеви" № 82, Военна академия „Георги Стойков Раковски" 

9. Координатор по изпълнението на обществената поръчка ще бъде: Людмила
Ганчева - Директор, производство, тел. 02/4169843, факс. 02/4160532, e-mail: 
office@mostenergy.eu 



9. Съгласен съм срокът за изпълнение на поръчката да бъде посоченият от
възложителя, а именно - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на първия 
регистриран график за доставка. 

1 О. Декларирам, че съм обвързан от офертата за посочения от възложителя в 
обявлението за поръчка срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от 
крайния срок за подаване на офертите. 

11. Приемам условията, определени в проекта на договор, неразделна част от
утвърдената документация за участие в горепосочената процедура и мога да доставя 
заявената по дневните графици електро енергия през целия период на договора до 
всички обекти на Възложителя. 

Към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагам: 

(документ за упълномощаване в случай че лицето, което подава офертата, не 
е законният представител на участника; други документи, които участникът 
npwiaгa извън изискваните от възло:жителя, вкл. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, 
ако участникът npwiaгa такава) 

30.06.2020 г. 
Гр.София 

Дата място 




