
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 

Приложение №3

„Мост Енерджи" АД, гр. София, бул. ,,България" No 118 

(пълно наименование и адрес на управление) 

Участник в процедура по 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". 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 
горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, 
декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме 
следното ценово предложение: 

Предлагаме крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за 
средно напрежение в размер на 101.33 лв. (словом: сто и един лева и тридесет и три 

стотинки) без ДДС (посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая). 

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 120 (сто и двадесет) 
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 

нето/решението за промяна/за обществената поръчка. 

УКАЗАНИЯ: Участникът следва да предложи крайна цена за един МWh 

а1-:.тивна електроенергия за средно напрежение, вЮ1ючваща разходи за 

бш,ансиране и разходи за прогнозиране на потреблението. 

Възложителят ня.:wа да заплаща такса за участие в бш,ансираща група, 

такси за из.1ишък и недостиг. 

В горепосочената цена не се включват допълнително дължимите суми за 

акциз, добавка „ задължение към обществото", такса пренос и достъп по 

електропреносната и електроразпределителната мрежа и добавка към цената за 

отдадена/консумирана реактивна енергия. 

Предлаганата цена, следва да бъде за един МWh нетна активна 

електрическа енергия за средно напрежение, вЮ1ючваща разходи за бш,ансиране и 

разходи за прогнозиране на потреблението, без включен данък добавена стойност, без 

добавка „ задължения къ:w обществото", без такса пренос и достъп по 

електропреносната и електроразпределителната мрежа, без добавка към цената за 



отдш)ена• 1-:01н:у.1111рана респ:тивна енергия и без m:lfllЗ. Въз.10ж·uте.1ят ня.на да зап.шща 

()опъ.тите.11ю тш-:са за участ11е в стандартна ба.юнсираща група и сан1-:ции за из:шшы: 

l/.'lll недОСПll/с' 11(/ ltef>a.шнcl/l/1e. 

Прu про.нюш 11а средно.несечната 1fена на Бъ:1гарс1,:ата не зависи.на енергийна 

борса с повече от 5% уве.шченuе1на.1rа.1е1ше в pa.111-:ume на два поиедовате.mи .несеца от 

шпъ.тенuето 1ю договора. изпъ.тите:1Яm/въз.южите.1ят и.нат право да 

уве.шчат.1ю.11сият 11е1юта на е.1е1-:тр11чес1-:ата енергия по договора със съответния 

пр011ент. но не повече от 10%. 1,:ато 1fe11ama .но.J1се да се m:mya.?Uзupa на 12 .несеца. 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан 

непрозрачен плик - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри" не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин 

са включили някъде в офертата си извън плика елементи, свързани с предлаганата цена 

(или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. 
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