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РАЗДЕЛ I 
 

 
       I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

  
„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”. 
Предмет на обществената поръчка включва: 
- доставка на електрическа енергия - ниско и средно напрежение; 
- оформяне на документи и регистрация при първоначалната 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; 
- участие във фирмената балансираща група; 
- поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Вършец към 

включени в електроразпределителна мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, който се 
прилага към договора. 
          Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова 
сметка в срок до 30 дни, след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното 
потвърждаване 
          Изпълнителят, извършващ доставка на електрическа енергия, следва да е и координатор 
на балансираща група, както и да е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно 
чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща 
група или еквивалент; 
          Изпълнителят осигурява на Възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и 
отговорност за балансиране. 
          Качеството на доставената електрическа енергия ниско и средно напрежение трябва да 
отговаря на показателите за качество на електроенергията, според Българският държавен 
стандарт, който е хармонизиран със стандартите на Европейския съюз. 
          Възложителят изисква предложената от участника цена да е единна и да включва всички 
разходи за доставката на електрическа енергия ниско и средно напрежение, участието в 
балансираща група и разходите за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно суми 
за наличие на небаланси и такса за участие в балансиращата група. В случаите на небаланси, 
същите са за сметка на Изпълнителя. 

 
  II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

         Настоящата 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”, е за възлагане на доставка на електрическа енергия 
ниско и средно напрежение на свободния пазар в мястото на измерване по свободно 
договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, 
посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. 
          Поръчката предвижда доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение за 
административни и обществени сгради, за улично осветление и за други обекти собственост 
на община Вършец с измерване на консумирана електрическа енергия ниско и средно 
напрежение. 
         Доставката на нетна електрическа енергия е за следните обекти на Възложителя: 

 
        Ниско напрежение – две скали 

№ Клиентски 
номер 

Обект № 
Наименование и административен адрес 

на обекта 
1.  210004017727 6005098740 Вършец, ул.Д-р Елена  Теодосиева № 3, 

Децка градина. 
2.  210004019311 6005564568 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 57, 



Админ. сграда 
3.  210004017826 6005098951 Горно Озирово, ул. «Кокиче“ 1, Училищен 

стол 
4.  210005303768 6005098390 Вършец, ул.Серафим Георгиев (Г.Генов) № 

6, ул. Възлова 
5.   6005098392 Вършец, ул.Васил Левски № 44, ул. 

Климатично училище 
6.   6005098394 Вършец, ул.Ботуня (9-ти септември) № 14, 

ул. МИУ 
7.   6005098397 Вършец, ул.Ботуня (9-ти септември) № 2, 

вх.А, ул. Минерална чешма-помпа 
8.   6005098432 Вършец, ул.Стефан Караджа (Ан.Златков) № 

2, вх.А, УО ТП-17 
9.   6005098435 Вършец, ул.Бреза (Безименна) № 1, ул. ТП-

Мандра 
10.   6005098438 Вършец, ул.Янко Сакъзов (Строителна) № 2, 

Улично ТП-15 
11.   6005098490 Вършец, ул.Банкя № 37, ул. ТП-26 
12.   6005098490 Вършец, ул.Банкя, ул. ТП-4 
13.   6005098493 Вършец, ул.Васил Априлов №18, ул. ТП-6 
14.   6005098499 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 93, 

Улично ТП-8 
15.   6005098544 Вършец, ул.Васил Левски №7, вх.А, Улично 

освет. България 
16.   6005098547 Вършец, ул.Никола Д. Петков (Химик) № 1, 

вх.А, Ул. Профилакториум 
17.   6005098549 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 14, 

вх.А Улично –Бангладеж  
18.   6005098598 Вършец, ул.Д-р Елена  Теодосиева (Л.С.) № 

11, вх.А, Улично кв.65  
19.   6005098954 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 1,  ТП-1 

Улично осветление 
20.   6005098957 Горно Озирово, ул. Васил Левски (1) 92,  ТП-

2 Улично осветление 
21.   6005100266 Спанчевци,  Улично осветление 
22.   6005100311 Спанчевци, ул. Пета №1 Улично осветл. ТП-

1 
23.   6005100519 Вършец, ул.Роза (Ст.Иванов) № 13, вх.А, ул. 

ТП-1А 
24.   6005100561 Вършец, ул.Бреза (Безименна) № 1,вх.А,  

улично осв. ТП-2 
25.   6005100563 Вършец, ул.Водопада № 40, вх.А, Улич.осв. 

ТП-3 
26.   6005100565 Вършец, ул.Водопада № 14, вх.А, Улич.осв. 

ТП-4 
27.   6005100569 Вършец, ул. Зано Ангелов № 16, вх.А, 

Улич.осв. ТП-5 
28.   6005100623 Вършец, ул. Георги Истатков № 21, вх.А, 

Улич.осв. ТП-6 
29.   6005100689 Горна Бела Речка, улич. Осв. 
30.   6005100786 Долна Бела Речка, улич.Осв 
31.   6005100829 Стояново, Общ. Вършец, улич.Осв 
32.   6005100907 Долно Озирово, Улич. осв. ТП-1 
33.   6005100909 Долно Озирово, Улич. осв. ТП-2 
34.   6005101146 Драганица, ул. Първа, бл. ТП-3 Улич.осв. 

ТП-3 



35.   6005101404 Черкаски, улично осв. ТП-2 
36.   6005101407 Черкаски, улично осв. ТП-3 
37.   6005101455 Черкаски, улично осв. ТП-4 
38.  210004017925 6005098430 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 10, 

дежурна стая 
39.   6005098592 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 55, 

Ритуална зала 
40.   6005098953 Горно Озирово, ул. Васил Левски (1) 27,  

Кметство 
 

Ниско напрежение – една  скала 
№ Клиентски 

номер 
Обект № 

Наименование и административен адрес 
на обекта 

1.  210004017727 6005097703 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №108, 
Профсъюзен дом 

2.   6005099012 Горно Озирово, ул. Кокиче 1, ЦДГ 
3.   6005099213 Вършец, ул.Ал. Стамболийски №37, Детска 

ясла 
4.   6005100316 Спанчевци, ул.Седемнадесета №1, ЦДГ 
5.   6005100682 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №7, 

вх.А, ЦДГ 
6.   6005100959 Долно Озирово, ул. Трета №2, ЦДГ 
7.   6005101203 Драганица, ул. Първа №22, ЦДГ 
8.  210004019311 6005099177 Вършец, ул. Ст. Стамболов (Г.Моцов) №2, 

Канцелария 
9.   6005101209 Драганица, ул. Първа №22, Пенсионерски 

клуб 
10.  210004017826 6005099014 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 6, Училище 
11.   6005099018 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 1, Училище 
12.   6005100517 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №5, 

вх.А, Училищен стол 
13.   6005100683 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №5, 

вх.А, Училище-склада 
14.   6005100950 Долно Озирово, ул. Първа №78, Учил. стол 
15.   6005100956 Долно Озирово, ул. Първа №78, Училище 
16.   6005101206 Драганица, ул. Първа №22, Училище 
17.  210005303768 6005099121 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №10, 

Улично осветление 
18.  210004017925 6005097289 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №1, 

вх.В, Погреб. дом 
19.   6005098198 Вършец, ул.Христо Ботев №42, канцелария  
20.   6005098273 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 43, 

гаража 
21.   6005098496 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 10, 

Шадраван център 
22.   6005098542 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №90, 

вх.А, Информ. бюро 
23.   6005098705 Вършец, ул. Страхил Воевода №4, Казан 
24.   6005098797 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №82, 

Музей 
25.   6005098850 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №82, 

Музей  
26.   6005099010 Горно Озирово, ул. Васил Петлешков (17) 

6, вх.А, Казан 
27.   6005099175 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №73, 

Изложбена зала 



28.   6005099324 Вършец, ул.Христо Ботев №42, Бръснарски 
салон 

29.   6005099413 Вършец, жк. Заножене 191, клуб на 
пенсионера 

30.   6005100312 Спанчевци, Кметство 
31.   6005100319 Спанчевци, Черква 
32.   6005100352 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №191, 

вх. Д, Здравна служба 
33.   6005100629 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №191, 

вх.В, Казан 
34.   6005100722 Горна Бела Речка, ул. Първа №41, Кметство 
35.   6005100724 Горна Бела Речка, ул.Втора №3, вх.А, 

Казан 
36.   6005100789 Долна Бела Речка, ул.Първа №40,  

Кметство 
37.   6005100827 Стояново, общ. Вършец, ул. Първа №46, 

Кметство 
38.   6005100902 Долно Озирово, ул. Първа №38, Здравна 

служба 
39.   6005100904 Долно Озирово, ул. Първа №22, Кметство 
40.   6005100953 Долно Озирово, ул.Двадесет и втора, №1, 

Казан 
41.   6005101200 Драганица, ул. Първа №44, вх.А, Кметство 
42.   6005101279 Драганица, ул. Първа №32, вх.А, Казан 
43.   6005101341 Черкаски, ул. Казанджийска (Девета А) 

№5, Казан 
44.   6005101347 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №37, 

Здравна служба 
45.   6005101349 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №37, 

Здравна служба 
46.   6005101401 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №78, 

Културен дом 
47.   6005101515 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №67, 

Работилница 
 
Средно напрежение:  
 

№ Клиентски номер Обект № Наименование и административен адрес на 
обекта 

      1.   гр.Вършец, спортна зала «Вършец» 
 

           Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената 
от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна 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. 
            В табличен вид е представена информация за доставената и консумирана 
електроенергия от община Вършец за последните 12 месеца: 
 
             Изпълнението на доставките ще става при спазване на изискванията на всички 
действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на 
доставки от такъв характер. 
 
 
 
 



     ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА 

 
Месечно потребление на електрическа енергия 

 
 

Месец 
 

 
Количество Kvh месечно 

м.Юли 2019 24 362 Kvh 
м.Август 2019  26 720 Kvh 
м.Септември 2019 г. 42 823 Kvh 
м.Октомври 2019 г. 60 342 Kvh 
м.Ноември 2019 г.  72 744 Kvh 
м.Декември 2019 г.  79 348 Kvh 
м.Януари 2020 г.  84 320 Kvh 
м.Февруари 2020 г.  75 667 Kvh 
м.Март 2020  78 624 Kvh 
м.Април 2020  80 398 Kvh 
м.Май 2020  69 348 Kvh 
м.Юни 2020 46 474 Kvh 
                           
                          Общо годишно        

 
741 170 Kvh 

                           
                          Средно месечно потребление 

 
  61 764,17Kvh 

 
 

   III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Изпълнителят на предмета на поръчка е длъжен: 
-Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, 

както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа 
енергия (ПТЕЕ). 

-Да включи обектите на възложителя в стандартна балансираща група, без възложителя 
да заплаща такса за участие. 

-Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на 
настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

-Да извърши доставката на електроенергия с необходимото качество чрез продажба на 
договореното количество нетна електрическа енергия ниско и средно напрежиние. 

-Да уведоми възложителя незабавно при невъзможност или забавяне на изпълнението на 
задълженията му по доставка на ел. енертия.  

В качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на 
потреблението на обектите на възложителя и да извършва планиране и договаряне на 
конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като: 

- Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на 
възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часов товар. 

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

- Потвърждава от името на възложителя графиците за доставка в системата за 
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система. 

- Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 
количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и 
тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на 
възложителя, са за сметка на изпълнителя. При доставката следва 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, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително 
администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Като „координатор на 
балансираща група“ изпълнителят няма да начисляват допълнителни суми над предложената 
цена за излишък и недостиг на енергия.  

Изпълнителят трябва да администрира самостоятелно всеки един от разпоредителите с 
бюджетни средства. 

Изпълнителят трябва да издава единна фактура за всеки един от разпоредителите с 
бюджетни средства (изброени в приложението) , включваща освен цената за консумираната 
електрическа енергия и всички нормативно определените такси, стойността за мрежови 
услуги, дължимия акциз и др.  

Участникът трябва да декларира в ценовото си предложение, че няма да начислява 
допълнителна такса за участие в балансираща група и няма да начисляват допълнителни суми 
над предложената цена за излишък и недостиг на енергия.  

Изпълнителят трябва да доставя електрическата енергия в срок, с необходимото качество 
и по местонахождение на обектите на Възложителят, посочени в техническата спецификация.   

Изпълнителят следва да извършва енергиен мониторинг със средства за измерване и 
комуникация. 

Изпълнителят ще отговаря за администрирането на часовите графици на потребление на 
възложителя и отговаря за обмена на информация с ЕСО АД.  

В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, възложителят 
може да включи допълнителни обекти, за които ще заплаща консумираната електроенергия по 
предложената от изпълнителя цена за доставка на един КWh нетна активна електрическа 
енергия. 
 

   V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО  
           Участникът ще 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). 

        
 

РАЗДЕЛ II 
УКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕ  

 
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Предмет на поръчката. Кратко описание. 
1.1 „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” 
 
1.2. Кратко описание на предмета на поръчката 

        Настоящата обществена поръчка е 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” и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в 
мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 
102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия 
за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно 
напрежение. 

Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и 
обществени сгради, за улично осветление и за други обекти на община Вършец с измерване 
консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. 

 



Списък на ползвателите и обектите е посочен в самостоятелно приложение 
 

1.3. Обособени позиции 
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. 
 
Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции: 
Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, предвид 

обстоятелството, че предметът на поръчката предвижда доставка на нетна активна 
електрическа енергия ниско и средно напрежение в обекти, собственост на Община Вършец,  
като е нецелесъобразно е разделянето на поръчката на обособени позиции.  

 
1.4. Възможност за преставяне на варианти в офертите 
Не се допускат варианти в офертите 
 
1.5. Място и срок за изпълнение на поръчката 
1.5.1. Място за изпълнение 
Мястото за изпълнение на поръчката е съобразно е тириторията на община Вършец. 
 
1.5.2. Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца. 
 
1.6. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.  
1.6.1. Прогнозна стойност – 180 000 лв. без ДДС. 

        Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база 
потребленнието на възложителя през предходните 12 /дванадесет/ календарни месеца.  
        В цената за доставка на електрическа енергия не се включват нормативно определените 
такси, цените за мрежови услуги и дължимия акциз.  
        Възложителят си запазва правото на допълнителни доставки при включване на 
допълнителни потребители и/или откриване на нови партиди на името на Възложителя, в 
срока на действие на договора, които ще се включи по настоящата обществена поръчка, при 
условия подробно описани в проекта на договор. 
        

 1.6.2. Финансиране и схема на плащане 
 Финансовите средства за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от 

бюджета на община Вършец. 
         Изпълнителят е длъжен да издава ежемесечно фактура на община Вършец, включваща 
консумираната активна електрическа енергия ниско и срледно напрежение за определения 
месец, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка по определената в 
договора единична цена за един МВтч, акциз и определената с решения на КЕВР такса (цена) 
„задължения към обществото", както и всички мрежови услуги с подробна разбивка съгласно 
чл. 20 от ПТЕЕ.  
         Фактурите ще бъдат издавани по ползватели – разпоредители с бюджетни средства. 
          Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми по фактурите в 
срок до 30 /тридесет/ дни след отчения период.  

 
         1.6.3. Начин за образуване на предлаганата цена      
         Цена без ДДС за КWh нетна активна електрическа енергия.  
          В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, цената 
на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на 
електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на 
потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните 
почасови товарови графици) и всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в 
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 
небалансите.        

  В цената не се включват нормативно определените такси от Комисията за енергийно и 
водно регулиране цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за 



пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз 
и ДДС. 

 
         1.6.4. Начин на плащане 
            Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми по 
фактурата/фактурите до 30 /тридесет/ след отчения период. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ежемесечно 
издава единна фактура на Възложителя, включваща консумираната активна електрическа 
енергия за определения месец, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна 
точка, по определената в чл. 3 от Договора единична цена за един КWh, акциз по 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. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
1. Общи изисквания към участниците в процедурата 
1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено. 

1.2. В случай че, Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от 
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението. 

1.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

1.4. 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: 1. правата и 
задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член 
на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 
Документът следва да бъде представен от участника в копие. 

1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 
определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата 
обществена поръчка. 

1.6. 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 държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. В случай че, не е регистрирано и при възлагане изпълнението 
на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

1.7. Подизпълнители 
 1.7.1  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.  

 1.7.2.  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.  

 1.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по т.1.7.2. 



  1.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

 1.7.5. Разплащанията по 1.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

 1.7.6.  Към искането по т. 1.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

 1.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.1.7.4., когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

 1.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 
поръчката.  

 1.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

 1.7.10. 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. 

 1.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 
основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите 
за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на 
дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до 
момента дейности.  

 1.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1.7.11. заедно 
с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок 
от тяхното сключване. 

1.8. Използване на капацитета на трети лица. 
1.8.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

1.8.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, 
ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

1.8.3. 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.  

1.8.4. 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.  

1.8.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако 
то не отговаря на някое от условията по т.1.8.4.  

1.8.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 
участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

1.8.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица 
при спазване на условията по т. 1.8.2 – 1.8.4. 

1.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за 
възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само 
в едно обединение. 



1.10. Свързани лица по смисъла на паргр. 2, т. 45 от Доп. разпоредби на ЗОП не могат да 
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Забележка: Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят 
писмено възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг 
участник в настоящата поръчка. 

 
2. Изисквания към личното състояние на участниците 
За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за задължително 

отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 
Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП: 
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- долу, възникнало 
преди или по време на процедурата: 

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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 (НК) или престъпления, аналогични на 
посочените в друга държава членка или трета страна; 

б) 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, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила; 

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП1; 
г) установено е, че: 
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
2.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“ и „е” се отнасят за лицата, които представляват 

участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за 
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи. 

Забележка: Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на 
управителни и надзорни органи на участника са, както следва; 

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

з) в случаите по б. „а” – „ж” – и прокуристите, когато има такива; 



и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 

Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

 
2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически 

лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1 по-горе 
основания за отстраняване. 

 
2.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1, б. „а” по-горе се прилагат до изтичане на пет 

години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по т. 2.1, 
б. „г”, предложение първо и б. „д” – три години от датата на настъпване на обстоятелствата, 
освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
 

Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 2.1., б. „а“ – „е“ с 
попълване на ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, в приложимите полета. 

Когато изискванията по т. 2.1., б. „а“ и б. „е“ се отнасят за повече от едно лице, всички 
лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните 
данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията 
относно изискванията по по т. 2.1., б. „а“ и б. „е“ се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице 
или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, 
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от 
лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, липсата на обстоятелствата по 
по т. 2.1., б. „б“ - „д“ от ЗОП се декларират от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява. 

Когато за участник е налице някое от обстоятелствата по т. 2.1. по-горе преди подаване на 
офертата, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно 
чл. 56 от ЗОП. 

 
3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 
3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

 .1. Участникът следва да притежава лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с 
електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включваща 
права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“ съгласно чл. 
39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 
  2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистъра на търговските 
участници“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД като търговец на електрическа 
енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статут „активен“. 
  3. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на 
стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД като 
координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статут активен. 

Деклариране: Съответствието с посочените в т. 1.1., 1.2. и 1.3. изисквания за годност се 
декларира в ЕЕДОП (част IV, буква А), като се посочат публичните регистри, в които се 
съдържат декларираните обстоятелства. Информацията следва да е достъпна чрез пряк, 
неограничен и безплатен достъп. 

Доказване: Съответствието с посочените изисквания се доказва преди сключване на 
договор с представяне на заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на 
лицензия и регистрации в посочените регистри, както следва:  
  - копие на валидна лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ 
съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съдържаща още и правата и 
задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 



5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ. Когато е налице решение за изменение на лиценза, то се 
представя заедно с него; 
  - документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на търговските участници“ на 
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД; 
  - документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни 
балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 
 

3.2. Технически и професионални способности 
        1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 
        Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен 
предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под 
доставки които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва 
да се разбират доставки на не по – малко от 750 000 Kvh електрическа енергия за мрежи 
средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени. 

 
Доказване  
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.  
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител: Списък на доставките, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, 
заедно с доказателство за извършената доставка. 

 
2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система на 

управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или 
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки с обхват 
„Търговия  с електрическа  енергия  и  координатор  на стандартна балансираща група “. 

 
Доказване: 
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди 
сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен 
за изпълнител, да представи заверено копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена 
система за управление на качеството, с обхват „Търговия  с електрическа  енергия  и  
координатор  на стандартна балансираща група “, стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, 
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. Възложителят приема 
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на 
околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

 
3. Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна 

точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия 
в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща 
контрол от страна на Възложителя или да бъде предложен безплатен достъп, позволяваш 
мониторинг и контрол от страна на Възложителя, в която информацията по обекти се 
обновява ежемесечно. – декларира се в ЕЕДОП. 
 

Доказване 



Участникът попълва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и 
професионални способности в ЕЕДОП.  

 
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да представи Списък на техническите мрежи и съоръжения – чл. 64 
ал. 1 т. 4 от ЗОП. 

 
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се попълват 
ЕЕДОП на другите лица. 
 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, 
с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 

посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от 
поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в 
офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, 
при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети 
лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на 
трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 
в офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

 
При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на 

образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, допълнителните указания, дадени 
от Възложителя в Раздел V Указания за подготовка на образците на документи, както и 
настоящите разписани указания.  

 
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата – документите по чл. 58 от ЗОП, 
документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, както и 
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Декларация по чл. 
4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП.  

Тези документи могат да бъдат изисквани и при условията по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от 
участника или са му служебно известни. 
 

 
4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
Срокът на валидност на офертите е 3 (три) месеца, считано от датата, която е посочена 

за дата на получаване на офертата, съгласно Обявлението за обществената поръчка. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да го 
удължи, при поискване от възложителя. 



 
5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - УСЛОВИЯ И РАЗМЕР 
5.1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на 

обществената поръчката без включен ДДС.  
Същата може да се предостави в една от следните форми:  
1. парична сума; 
2. банкова гаранция; 
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  
Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице - гарант.  
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка представя документът за 
предоставената гаранция за обезпечаване изпълнението на договора при неговото сключване. 

 
Когато участникът, определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора 

да бъде предоставена под формата на парична сума, то тя може да се внесе в брой на касата на 
Община Вършец или да се преведе по банков път по следната набирателна сметка на Община 
Вършец:  

Сметка в лв. (BGN): 
БАНКА - ОББ АД, КЛОН ВЪРШЕЦ,  
BIG    BUIBBGSF;  
IBAN BG 80 UBBS 8002 3300 3885 10   
 
Когато участникът, определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора 

да бъде предоставена под формата на банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде в полза на 
Община Вършец, безусловна, неотменяема и да съдържа задължение на банката - гарант да 
извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията 
за изпълнение, съгласно сключения договор, и със срок на валидност най-малко 30 календарни 
дни след срока на изпълнение/прекратяване на договора.  

 
Когато участникът, определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение на договора 

да бъде предоставена под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението на 
конкретния договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва 
да отговаря на следните изисквания: 

- да е сключена от застраховател, отговарящ на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекс на 
застраховането; 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 1% (един  процент) от 
прогнозната обща стойност на договора без включен ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена в полза на Община Вършец; 
- застрахователната премия следва да бъде платима еднократно. 
- със срок на валидност най-малко 30 календарни дни след срока на изпълнение на 

договора.  
 
5.2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 
Договорът за изпълнение на се сключва преди спечелилият участник да представи 

гаранция за изпълнение. 
Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 
 
 



6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО НЕЯ 
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията за участие на официалната интернет страница на Община Вършец– 
www.varshets.bg , раздел „Профил на купувача“, електронно досие на поръчката: 
https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled57  и в ЦАИС: 
https://app.eop.bg/buyer/27702. 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 
5 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен да 
публикува в профила на купувача, в електронното досие на поръчката, писмени разяснения. 
Разясненията се публикуват на профила на купувача, в електронното досие на поръчката, в 
срок от 3 дни от получаване на искането. 

 
7. ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ.  
7.1. Подготовка на офертите 

7.1.1 Подаване на оферта 
7.1.2.Обменът на документи и съобщения между възложителя и участници и изпълнители на 
обществени поръчки се осъществява чрез централизираната платформа. 

7.1.3.Платформата съхранява в криптиран вид до тяхното отваряне заявленията за участие и 
офертите, в т.ч. съдържащите се в тях ценови предложения. 

7.1.4.Документите по т. 7.1.3  се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на 
потребителя.  

7.1.5.Генерираният ключ се съхранява единствено от всеки участник, който следва да 
декриптира с него документите в платформата, в периода от: 

- изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното 
отваряне; 

- изпращането на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените 
дата и час за тяхното отваряне (за участниците, допуснати до етап отваряне на 
ценови предложения). 

7.1.6 Участници, които не са декриптирали документите в сроковете по 7.1.5 се отстраняват 
от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 

7.2 Разглеждане и оценка на офертите: 
7.2.1 Получените оферти се отварят в ЦАИС в посочения в Обявлението за обществена 

поръчка час и дата. При промяна в датата и часа на отваряне на офертите участниците 
се уведомяват чрез съобщение на платформата, съгласно чл. 53 от ППЗОП. 

7.2.2. След декриптирането на получените чрез платформата оферти от председателя на 
комисията, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират 
наименованията, съответно имената, на кандидатите или участниците, включително 
участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа 
на подаването. 

 
7.3 Съдържание на офертите и изисквания 
Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, която включва:  
7.3.1. Опис на представените документи – по образец на участника; (Образец № 1)  
7.3.2. Копие на договора за обединение, при участник обединение (или друг документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са 
предвидени: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които 
ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между 
участниците в обединението. Когато в договора не е определен партньор който да 
представлява обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, 
подписн от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението 
партньор; 
Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 
еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 



подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката; При участник-обединение, еЕЕДОП се представя и за обединението-участник.  
Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда 
задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г.Агенция за 
обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се 
предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, 
Възложителите следа да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за 
подаване на ЕЕДОП в електронен вид. За нуждите на настоящата обществена поръчка, 
Община Вършеце създавала образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез 
информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени 
поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: 
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en. Към настоящата  документация  са приложени два 
формата на ЕЕДОП, PDF и HML ( rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се 
изпълнят следните указания: 
Изтеглете приложения “expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си; 
Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език; 
В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор 
„Икономически оператор“; 
В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ; 
В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което 
следва да се  избере файла, който е бил запаметен, формат expd-request.xml”; 
В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете 
бутона “Напред“; 
Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички 
раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда 
попълнения файл и същия може да бъде прегледан; 
След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне 
като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да 
се редактира повторно, ако е необходимо; 
Изтегленият *pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към 
офертата. 
 Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи 
ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.  
Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 
подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви 
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се 
препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът  задължително 
посочва този интернет адрес в описа на представените документи, Образец № 1. 
Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен 
подпис следва  да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от  
трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните 
правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител. 

Образец №2 
При участник обединение, ЕЕДОП се представя и от обединението-участник в 

процедурата. 
7.3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, 

в това число: 
- по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документи, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
 
 
 



7.3.4. Техническо предложение, съдържащо:  
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  
б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя – оригинал, по образец 3; 
   
7.3.5. „Предлагани ценови параметри“, който съдържа: 
- „Ценово предложение“ – попълнено и подписано, в оригинал, по образец 4 .  

Цена без ДДС за КWh нетна активна електрическа енергия.  
В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, 

цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на 
електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на 
потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните 
почасови товарови графици) и всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, 
прогнозната стойност за упражняване на „опция за допълнителни доставки” без в 
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 
небалансите.      

В цената не се включват нормативно определените такси от Комисията за енергийно и 
водно регулиране цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за 
пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз 
и ДДС. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 
един докумети, включен в ценовото предложение. 

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 
изписаната с думи. 

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват.  

 
Освен в „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква 

информация за цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си, извън плика „Предлагани ценови параметри“, елементи, свързани с 
предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участние в процедурата. 

 
 

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава 
участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, 
при спазване на ЗОП. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 
участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 
Оферти се приемат до датата и часа, посочени в раздел IV.2.2. на Обявлението за 

общесвена поръчка (местно време). 
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни 

или да оттегли офертата си. 
        Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в проедурата. 
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 
пресдтавяне на първоначалната оферта. 
 

7.4. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и 
при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора 
участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 
ал. 1 от ЗОП. 

 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

     
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната 
оферта, определена по критерий за възлагане – НАЙ-НИСКА ЦЕНА. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
която се определя по критерия за възлагане „най-ниска цена” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП. За настоящата процедура критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската 
предложена единична цена за доставка на един КWh активна нетна електрическа енергия, 
посочена в лева без ДДС, посочена в образеца на Ценово предложение.  

 
    Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител, в случай, че са 

класирани на първо място две или повече оферти с еднакви цени.  
 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие 
критерия за възлагане „най-ниска цена“ и предлаганият процент търговска отстъпка се 
съдържа в две или повече оферти.  

 Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: Тегленето на 
жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като датата, място и 
часа на жребия се съобщават писмено на участниците (най-малко чрез публикуване на 
съобщение на профила на купувача), които имат право да участват в жребия.  

 Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 
Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение, 
публикувано на Профила на купувача на възложителя. Уведомените участници, които 
имат право да участват в жребия, участват при тегленето на жребия чрез своите законни 
представители или чрез упълномощено лице. Когато упълномощеното лице за участие в 
жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името на участника, допълнително 
се представя пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.  

 Комисията подготвя билети с имената на съответните участниците и ги поставя в 
непрозрачни пликове, които се запечатват.  

 Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили 
представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако 
и до този час не са се явили представител/и на участниците, председателят на комисията 
пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя 
на комисията на един от пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се 
класира на първо място. 

 
        Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи 
на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 
писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от 
получаване на искането. 
          Писмената обосновка по предходната точка се оценява по отношение на нейната 
пълнота и обективност в съответствие с чл. 72 от ЗОП. 
 

РАЗДЕЛ IV 
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Възложителят допуска оценка на техническите и ценовите предложения преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор съгласно 
разпоредбата на чл. 181, ал.2 от ЗОП по реда на чл. 61 от ППЗОП. 
            Съгласно разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП - в случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 
от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и 
отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1. При оферти, 
подадени извън платформата: 



          1. председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 
оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните 
показатели за оценка на офертите; 
          2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-
малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители 
на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва. 
          Комисията определя изпълнител на поръчката, като: 
          1. разглежда представените оферти, оценява съгласно избрания критерий за възлагане 
тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия, и ги класира; 
          2. разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 
          3. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. 
          В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да 
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 
          Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с 
личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените по реда 
на ал. 3 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 
подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат 
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, 
чиито оферти са класирани. 

При спазване разпорадбата на чл. 181, ал.4 от ЗОП - назначената от възложителя 
комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката 
и класирането на офертите. 
оферти са класирани. 

При спазване разпорадбата на чл. 181, ал.5 от ЗОП - Възложителят утвърждава 
протокола по реда на чл. 106 от ЗОП. 
              В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за 
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решението се изпраща в един 
и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 
РАЗДЕЛ V 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

1. Възложителят сключва договор с определения за изпълнител участник в сроковете 
по чл. 112 от ЗОП. 

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, 
който преди подписването му е длъжен да представи:  

а) документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в 
настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал); 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от 
органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

в) доказателство за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което 
не е юридическо лице; 

г) актуални документи, удостоверяващи съответствието на избрания изпълнител с 
критериите за подбор:  

 - списък на услугите (минимум една), които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите на съответната/те 
услуга/ - в оригинал и доказателство за изпълнена поне една услуга с предмет и обем, 
идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчка за последните 3 /три/ години, 
считано от датата на подаване на офертата – заверено копие; 

- списък на обект/обектите (собствен/и, нает/и или на друго основание) за съхранение, 
ремонт и поддръжка на техниката за снегопочистване и опесъчаване както и за складиране на 
инертни материали /пясък, сол, луга и т.н./, с които се обработват заледените участъци. 



- декларация за участника разполага с необходимата специализирана техника - 
снегопочистващи машини и машини за опесъчаване за изпълнение на услугата за всяка 
обособена позиция по отделно. 

ж) актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от 
процедурата, както и относно съответствието с критериите за подбор се представят и за 
подизпълнителите и третите лица -  ако има такива.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 


