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           ОБРАЗЕЦ № 1 
 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

  
 

№ Съдържание Вид на 
документа 

(оригинал или 
заверено 
копие) 

Брой 
страници 
на всеки 
документ 

 А.Заявление за участие     
 
 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Дата: ...................                                            ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ 
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ОБРАЗЕЦ № 2 
 
 
 

еЕЕДОП 
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           ОБРАЗЕЦ № 3 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на поръчката 

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско 

и средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община 
Вършец за срок от 12 месеца" 

 
Долуподписаният/ната 
......................................................................................................................., в качеството ми 
на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП),  
представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо 
лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, 
участник в обединение),  
участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и 
координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 
месеца" Ви представям настоящото техническо предложение  във връзка с обявената 
от Вас процедура. 

 
Предлагаме, ако бъдем определени за изпълнител, да изпълним необходимите 

дейности, предмет на възлагане в съответствие с изискванията на Възложителя, 
обективирани в утвърдената от него Техническата спецификация, която е част от 
документацията за участие и нормативните изисквания в тази област, при спазване на 
следните условия:  

 Поемаме ангажимент да извършим следните дейности, свързани с изпълнението 
на поръчката като: 

1. Изготвим всички необходими документи за извеждане и регистрация на 
обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия; 

2. Продаваме на Възложителя договорените и измерени реално потребени 
количества нетна активна електрическата енергия на ниско напрежение по оферирана 
цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ, Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия /ПИКЕЕ/ и Техническата спецификация на Възложителя; 

3. Осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и да доставяме електрическа 
енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и 
ПИКЕЕ; 

4. Извършваме всички необходими действия, съгласно действащите към момента 
ПТЕЕ така, че да осигурим изпълнението на договора; 

5. Издаваме оригинални фактури за реално потребените  количества нетна 
активна електрическа енергия на ниско напрежение, отчетена от средствата за 
търговско измерване в обектите на възложителя, в съответствие със сключения 
договор; 

6. Уведомяваме Възложителя в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, които 
ни представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 
този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на 
оригинални фактури, в номерата на банковите ни сметки и др.; 

7. Предоставяме на Възложителя поисканите от него и уговорените в сключения 
договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в 
проекта на договора; 

8. Спазваме разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, 
както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електро преносната мрежа (ОЕМ) 
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така, че да не бъдем отстранени като регистриран търговец на електрическа енергия и 
координатор на балансираща група; 

9. Включим Възложителя като непряк член в своя стандартна балансираща група 
с координатор избрания за изпълнител участник, без Възложителят да заплаща такса за 
регистрация и участие; 

10. Извършваме енергиен мониторинг и изготвим подробен индивидуален анализ 
на характерния товаров профил на Възложителя с цел оценка на енергийната му 
ефективност; 

11. Осигуряваме прогнозиране на потреблението на Възложителя и извършваме 
планиране и договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия 
съобразно ПТЕЕ, като: 

 изготвяме почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на 
Възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен 
товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за 
съответния ден. Графиците ще са съобразени с очаквания часови енергиен товар. 
Графиците ще се изготвят до размера и съобразно прогнозните количества енергия 
изготвени и планирани от нас; 

 изпращаме почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ; 

 администрираме графиците, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които 
са отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на ниско 
напрежение и обмена на информация с лицензираното ЕРП и ЕСО на територията, на 
която се намира съответната измервателна точка;   

 потвърждаваме от името на Възложителя графиците за доставка пред ЕСО; 

12.  Осигуряваме отговорността по балансиране, като уреждаме отклоненията от 
заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмен в дневните 
графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по 
балансирането са за наша сметка, без в балансиращата група допълнително да се 
начисляват суми за излишък и недостиг.  

13.  Не предоставяме документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и няма да използваме информация, станала ни 
известна при изпълнение на задълженията ни по договора; 

14.  Задължаваме се да подменим при необходимост съществуващите средства за 
търговско измерване на електрическа енергия изцяло за наша сметка. 

15.  Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 12 (дванадесет ) месеца, 
считано от  датата на регистрация на първия график за доставка, или до достигане на 
прогнозната стойност на договора. 

16. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да 
представим гаранция за изпълнението на поръчката в законно установената форма, в 
размер на 5 % от  прогнозната цена на договора без ДДС, изчислена на база на 
прогнозните количества и предложената единична цена за 1 MWh от ценовата оферта. 

17.  Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключването на 
изпълнението на договора, съгласно уговорените в него условия. 

18.  Декларираме, че към датата на подаване на офертата, броят на членовете на 
балансиращата група, на която сме координатор, е …………….. (с думи). 

 
19.  Декларираме, че към момента на подаване на офертата имаме сключен рамков 

договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор с №………. от ……… 
година и ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, същият ще ви 
бъде представен преди сключване на договора. 
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20.  Декларираме, че към момента на подаване на офертата разполагаме с 
изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – 
online;   

21.  Декларираме, че имаме възможност да доставим цялото прогнозно количество 
електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 

22. Декларирам(е), че сме запознати със съдържанието на приложения в 
документацията за провеждане на процедурата проект на договор, като изразявам(е) 
съгласието си с неговите клаузи. 

23. Декларирам(е), че представената от нас оферта в нейната цялост (оферта, 
техническа оферта и ценова оферта) е валидна за срок от 3 (три) месеца, считано от 
деня, следващ крайния срок за получаване на офертите, в който срок ще сме обвързани 
с тях. Ако Възложителят поиска да удължим срока на валидност на офертата до 
сключване на договор, той ще бъде удължен. 

 
24. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта 
и условията на труд.  

Декларирам(е), че при изготвяне на офертата:  
са/не са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, съгласно 

националното законодателство (грешното се зачертава/изтрива). 
са/не са спазени задълженията, свързани с опазване на околната среда, съгласното 

националната и европейска нормативна уредба (грешното се зачертава/изтрива). 
са/не са спазени задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на 

труд, съгласно националното законодателство (грешното се зачертава/изтрива. 

25. Предлагам(е) други условия, както следва:…………………  

Заявки и съобщения във връзка с изпълнение на предмета на поръчката ще 
приемаме на телефон................................................, факс..........................................., 
електронна поща....................................... 

Приложение:  

1. Декларация за  конфиденциалност съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП / образец 
№1а/ (в случай на приложимост)  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 

Забележки: 
* Документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице.  

 
 
 

Дата: 
 

 

Име и фамилия: 
 

 

Подпис на лицето (и печат): 
Документът се подписва от законния 
представител на участника или от упълномощено 
от него лице. 
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ОБРАЗЕЦ № 3а  
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 

 
Долуподписаният/ната 
....................................................................................................................... с лична карта № 
........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 
47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва 
се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 
правна форма, участник в обединение), участник в публично състезание по ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна 
електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща 
група за нуждите на община Вършец за срок от 12 месеца" 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

     1. Информацията, съдържаща се в 
....................................................................................................................................................... 
         (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) 
от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа 
технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 
     2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
освен в предвидените от закона случаи. 
 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни 
данни.              
  
 
 
....................................................................................................................................................... 
   Име и фамилия                            Подпис на лицето (и печат) 
 
 
 
....................................... 
 Дата  
 
 
 
 
 
Забележка: 
* Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице. 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

                                                                                                                          ОБРАЗЕЦ № 4 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа 

енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на 
община Вършец за срок от 12 месеца" 

        
Долуподписаният/ната 

......................................................................................................................., в качеството ми 
на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от 
ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 
юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма 
правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна 
електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща 
група за нуждите на община Вършец за срок от 12 месеца" 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 С настоящото потвърждаваме, че приемаме да изпълним доставка по 
обществената поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложени в спецификацията и 
техническите изисквания, както следва: 

 
 1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна 
активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на 
балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 месеца" в 
съответствие с условията на настоящата процедура предлаганата от нас цена е : 
………… (словом: …………………………………..) лева без ДДС за един КWh нетна 
активна електрическа енергия.   
  

2. Цената по т. 1 за един КWh нетна активна електрическа енергия е крайна и 
включва: 

• цената за доставка на нетната активна електрическа енергия на ниско и средно 
напрежение без Изпълнителят допълнително да начислява суми за излишък и 
недостиг, нито такса за участие в балансиращата група. В случай на небаланси на 
електрическата енергия същите са за сметка на Изпълнителя. 

• всички разходи, свързани с пълната процедура по регистриране и изваждане на 
обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия; 

• разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на 
Възложителя на необходимите графици, които се регистрират в ЕСО; 

• администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП 
на територията, на която се намира съответната измервателна точка; 

• изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил 
на Възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност; 

• регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне 
на прогнози и всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на 
свободния пазар на електроенергия; 

• разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. 
3. Цената по т. 1 не включва регулаторно определените цени за пренос и 

достъп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до 
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други допълнителни 
надбавки към цената на ел. енергия, утвърдени от КЕВР, дължимите преки и косвени 
данъци, акциз, ДДС. 
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4. Възложителят ще заплаща реално потребените количества нетна активна 
електрическа енергия ниско и средно напрежение в лева за КWh съгласно т. 1 от ценово 
предложение. 

5. Предложената цена за доставка на 1 КWh нетна активна електрическа 
енергия се прилага за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна). 

6. Предложената от нас в настоящото Ценово предложение цена на нетна 
активна електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие на 
договора, освен в случаите, когато е в полза на възложителя. 

 
           НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
            1. Ако бъдем избрани за Изпълнител ежемесечно ще издаваме единна фактура 
на Възложителя, включваща показатели за консумираната дневна и нощна активна 
електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателния уред на 
съответната измервателна точка, по определената в т. 1 единична цена за един КWh 
електрическа енергия, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса "задължения към 
обществото", всички мрежови услуги, както и нормативно определени добавки към 
цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ с подробна разбивка.  

2. Фактурата по т.1 ще бъде издадена до ……… /…………………../ календарни 
дни след изтичане на календарния месец, за който ще се извършва плащането.  

3. Плащането ще се извършва веднъж месечно по банков път чрез платежно 
нареждане в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на 
надлежно оформена данъчна фактура и нейното потвърждаване по следната банкова 
сметка, посочена от нас:   

IBAN: ………………………………………..; 
BIC: ……………………………..………….; 
Банка: ……………………….…………. 

 
 
Дата: 
 

 

Име и фамилия: 
 

 

Подпис на лицето (и печат): 
Документът се подписва от законния 
представител на участника или от упълномощено 
от него лице. 

 

 
 
 
 

 


