СЪДЪРЖАНИЕ
Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно

договорени цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща
група”, съсдържа:
І. Решение на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров” – гр. София за откриване на
обществена поръчка, чрез открита процедура
ІІ. Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Раздел І. Пълно описание на поръчката
Раздел II. Указания за подготовка и представяне на офертата
Раздел ІІI. Показатели и методика за оценка

Образци на документи:
1. Оферта за участие в процедурата;
2. Ценова оферта;
3. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;
4. Административни сведения за участника;
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
6. Декларация по чл. 56. ал.1 т.6 от ЗОП;
7. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и;
8. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП;
9. Декларация по чл.55, ал.6 от ЗОП;
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;
11. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;
12. Декларация По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
13. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка;
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РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и
избор на координатор на балансираща група”.
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: Институт по почвознание,

агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София, наричан по-нататък за
краткост Възложител, провежда открита процедура за избор на доставчик на активна електрическа
енергия и координатор балансираща група за средно напрежение, за дванадесет броя обекти, както
следва:
Идентификац
Обект/място на
доставка

ионен номер
Административен адрес на обекта

(N на място
на доставка
ИТН)

№

Наименование
6009004391

01
аб. номер: 95203025

6009004426
02
аб. номер: 95203026
6009004473
03
аб. номер: 95203028
6009004513
04
аб. номер: 95203027
6009004535
05
аб. номер: 95203027

Ниво на
напрежение

Населено място, улица, №

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №9

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №9

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №7

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №5

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №5

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно
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6009012167
06
аб. номер: 95203024
6008684193
07
аб. номер: 01171015
6008684197
08
аб. номер: 01173004
6008684201
09
аб. номер: 01173003

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №5
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд, ул. „Панайот Волов” №35
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд, ИЗР- Хербология
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд, ИЗР- Помпена станция

6008684233

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.

аб. номер: 01600094

Костинброд, ИЗР- Радиобиология

6005476157

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.

10

Костинброд, ул. Обединена, Пчеларска

11
аб. номер: 01173001
6008781319
12
аб. номер: 01173005

110000079858

Средно

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

станция
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд, ИЗР - НОВ

Всеки участник може да участва при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и
изискванията посочени в обявлението и настоящата документация.

Участникът следва да е лицензиран като търговец на електическа енергия съгласно чл. 39
във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща
група.
Участниците в процедурата следва да отговарят и на минималните изисквания посочени
от възложителя в обявлението и настоящата документация.
Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна електрическа
енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена,
предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и разходите за
балансиране.
Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансираща група.
Потребление на ел. енергия за периода м. Януари 2014 г. – м. Март 2015 г:
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3-7, ИТН 110000079858
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№

01

МЕСЕЦИ 2014/2015

АКТИВНА ЕЛ.
ЕНЕРГИЯ СРЕДНО
НАПРЕЖЕНИЕ (КWh)

Януари 2014г.
204943

02

Февруари .2014г.
170652

03

Март .2014г.

04

Април .2014г.

05

Май.2014г.

147942
93497
63483
06

Юни.2014г.

07

Юли. 2014г.

08

Август.2014г.

09

Септември.2014г.

52913
51792
49008
57951
10

Октомври.2014г.

11.

Ноември.2014г.

12

Декември.2014г.

13

Януари.2015г.

108226
176572
200718
220752
14

Февруари 2015 г.

15

Март 2015 г.

209716
202981
ОБЩО:
2011146

Потребление на ел. енергия за периода м. Януари 2014 г. – м. Март 2015 г:
„ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр. Костинброд, ул. „Панайот Волов” №35, ИТН 210001223981
№

МЕСЕЦИ 2014/2015

01

Януари 2014 г.

02

Февруари .2014г.

АКТИВНА ЕЛ.
ЕНЕРГИЯ НИСКО
НАПРЕЖЕНИЕ (КWh)
21226
24751

03

Март .2014г.

04

Април .2014г.

05

Май.2014г.

06

Юни.2014г.

21865
19084
18112
16494
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07

Юли. 2014г.

08

Август.2014г.

16411
16124
09

Септември.2014г.

10

Октомври.2014г.

11

Ноември.2014г.

16133
18706
16276
12

Декември.2014г.
15927

13

Януари.2015г.

14

Февруари 2015 г.

15

Март 2015 г.

12002
19357
18585
ОБЩО:
271053

3. МЯСТО НА ДОСТАВКА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
3.1. Място на доставка – обектите на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, описани в т.2.
3.2. Срок за изпълнение – 18 месеца, считано от датата на сключване на договора.
4. ПРИБЛИЗИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е 230000.00 лева без ДДС.
Прогнозното количество за доставка на електрическа енергия за срока на действие на
договора е 2300 MWh.
5. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ – бюджетни средства и собствени приходи.
6. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – НАЙ-НИСКА ЦЕНА
РАЗДЕЛ ІI
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАTA
В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря
на условията и изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), настоящата документация и
обявлението за обществена поръчка.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата.
Офертата се подписва от представляващия участника по регистрация или от надлежно
упълномощено лице или лица, като се прилага нотариално заверено копие на писмено пълномощно
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от представляващия участника. Всички копия на документи, приложени към офертата, за които не е
упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се представят заверени от участника с гриф
«Вярно с оригинала», подпис и печат на участника.
Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайната
дата за получаване на офертите и е посочен и в обявлението. Възложителят може да изиска от
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на
договора за обществената поръчка.
Всеки участник следва да представи доказателства, че покрива минималните
изисквания, посочени в настоящата документация и в обявлението за обществената поръчка.
Към офертата се прилага списък на документите, приложени към офертата. Списъкът се
подписва от представляващия участника.
Всички приложени документи трябва да са на български език или с превод на български
език и да са четливи.
Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.
Офертата трябва да съдържа:
1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, наименованието на участника - запечатан,
непрозрачен, съдържащ:
1.1. Списък на документите, съдържащи се в Плик № 1 от офертата, подписан от
представляващия участника;
1.2. Оферта, съгласно образеца от документацията за участие;
1.3. Административни сведения за участника, съгласно образеца от документацията за
участие;
1.4. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;
1.5. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгласно образеца от
документацията за участие
Декларацията се представят в оригинал от лицата, съгласно изискванията на чл. 47 от ЗОП.

1.6. Декларация за участието на подизпълнители съгласно образеца от документацията за
участие;
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по точки 1.4, 1.5, 1.10 и 1.11 се
представят за всеки един от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие;

1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца от
документацията.
*Декларацията се подписва от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и и се представя от
участника в оригинал или нотариално заверено копие.
*Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.8. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП;
1.9. Декларация по чл.55, ал.6 от ЗОП;
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1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;
1.11. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията на проекта на
договора
1.12. Декларация По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
1.13. Документ за внесена гаранция за участие в размер на 2300 .00 (Две хиляди и триста
лева) лв.
Участникът избира сам една от посочените по долу форми за гаранция за участие:
- парична сума (депозит), внесена в брой в Касата на Института или преведена по сметката на
Възложителя, а именно:
Участникът избира сам една от посочените по долу форми за гаранция за участие:
- парична сума (депозит), платена в брой в Касата на Института или преведена по сметката на
Възложителя, а именно:
IBAN BG56 TTBB 9400 3121 0404 35;
BIC TTBBBG22 при Банка „ SG Експресбанк ” АД, клон София.
- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Институт
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров”, със срок на валидност
минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайната дата за подаване на оферти,
посочена в обявлението.
Когато участникът 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. Гаранцията за участие
следва да е от името на обединението.

1.14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съгласно чл. 50 от
ЗОП: не се изискват.
1.15. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация, съгласно чл.
51 от ЗОП:
1.15.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки/ услуги, свързани
с предмета на поръчката през последните три (2012г.; 2013г.; 2014г.) години, включително
стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки (референции) за добро
изпълнение, съгласно образеца от документацията за участие.
Минимално изискване:
За периода (2012г.; 2013г.; 2014г.) години, участникът да е изпълнил минимум три договора
за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, в които е бил и координатор на
балансираща група, заедно с доказателства за извършената доставка.
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1.15.2. Заверено копие от издаден от ДКЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, в
съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, включващо и дейността „координатор
на стандартна балансираща група”.

1.15.3. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо
изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.
1.15.4. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на
балансиращата група – оригинал
2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, наименованието
на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Предложение за изпълнение на поръчката,
съгласно образеца от документацията за участие.
3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” с наименованието на участника, запечатан,
непрозрачен, съдържащ: Ценова оферта, съгласно образеца от документацията за участие
* Извън плика с надпис „Предлагана цена” 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
„Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
Пликове № 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика
участникът посочва предмета на обществената поръчка, наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие и да
бъде оформена по приложените към документацията образци. Офертата се представя в писмен вид,
на хартиен носител.
Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не
могат да бъдат променяни от тях.
Имената на участниците и съдържанието на офертите се запазват от Възложителя в тайна до
деня, определен за отваряне и разглеждане на офертите.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или
скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
Крайният срок за получаване на офертите за участие в откритата процедура е посочен в
обявлението за обществена поръчка.
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В случай, че офертата е изпратена по пощата, документ не се издава и възложителят няма
задължение да изпраща такъв документ на участника. Офертата се подава на български език,
независимо от това дали участникът в процедурата е българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Изброените действия се извършват лично от участника
или негов упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно. Допълнението
или промяната се представят в отделен плик и важат същите изисквания, каквито към
първоначално подадената оферта. Оттеглянето на офертата без подаване на нова оферта се
извършва с изрично писмено заявление от участника или негов упълномощен представител, с
изрично нотариално заверено пълномощно.
Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисията по реда на глава
пета, раздел ІІ от ЗОП.
Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените
оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват писмено.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и
други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва
отварянето.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията
списък (присъствен лист), удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява наличието на три
отделни запечатани плика.
При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3.
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на
останалите участници.
В присъствието на гореописаните лица, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите
участници.
След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.
След извършване на по-горе описаните действия, приключва публичната част от работата на
комисията.
Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор,
поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или
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несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща
протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в
срок 5 работни дни от получаването на протокола.
Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за
отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.
След изтичането на посочения в протокола срок комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за
подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на
участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и
3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
Отварянето на плик №3 „Предлагана цена” се извършва, след като назначената от
възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите е разгледала офертите по
всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.
Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при
което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, и на средствата за
масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя
за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата, участник:
- който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящите условия
за участие;
- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя;
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
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Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на
искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка на участник и да не предложи за
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2) предложеното техническо решение;
3) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5) получаване на държавна помощ;
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от
процедурата.
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително
обявените условия.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия.
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.
Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.
РАЗДЕЛ ІІI.
ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Комисията класира участниците по критерий за оценка – „Най-ниска цена”
Кi =

Цi min
х 100
Цi

Където Ц i min e минималната предложена цена от участник
Ц i- е предложената цена от i участник
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На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска цена. Останалите
участници ще бъдат класирани съгласно получените точки от изчислението извършено по
горната формула .
Критерият за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите, които
отговарят на предварително обявените условия от възложителя и са подадени от участници, за
които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и които отговарят на
изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.
Възложителят в срок до 5 работни дни след приключване работата на комисията издава
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за
изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
Възложителят изпраща решението на участниците, в 3 дневен срок от издаването му.
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията
на първо място и определен за изпълнител.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на
това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител.
Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който
при подписване на договора:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т.
2 от ЗОП;
2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.
В тези случаи, възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и
да сключи договор с него или да прекрати процедурата.
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват, освен в
случаите по чл. 43, ал.2 от ЗОП.
Определеният за изпълнител участник при подписване на договора представя гаранция за
изпълнение в размер на 3 /три/ % от прогнозната стойност на поръчката в една от посочените по
долу форми:
-

парична сума (депозит), внесена в брой в Касата на Института или преведена по
разплащателната сметка на Възложителя, а именно:
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IBAN BG56 TTBB 9400 3121 0404 35;
BIC TTBBBG22 при Банка „ SG Експресбанк ” АД, клон София.
банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Институт
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров”.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за участие са съгласно ЗОП,
а за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение са съгласно посоченото в проектодоговора от документацията за участие.
При освобождаване на гаранциите Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
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Поставя се в плик №1

ОФЕРТА

ДО: „…………………………”, гр. София
От:__________________________________________ – гр._________________
(участник)
Адрес на управление: гр _______________________ ул. _____________________________№. ____
тел.:______________________, факс:______________________, e-mail: _________________,
Единен идентификационен код: __________________________,
Представляван от ______________________________________ – ________________________
(име и фамилия)
(длъжност)
Адрес за кореспонденция: гр._____________________ ул. ______________________№. ____
Лице за контакти: _________________________, тел.:_________________,
(име и фамилия)
факс:__________________, e-mail:_______________,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно

договорени цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща група”.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Настоящата оферта е валидна ……….. дни, считано от крайната дата за получаване на
офертите, посочена в обявлението.
Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с представените от нас Техническо
и Ценово предложение.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, се задължаваме при сключването на договора
да представим гаранция за изпълнение в размера, посочен в обявлението за обществена поръчка и
документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си,
в съответствие с договорените условия.

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________
(име и фамилия)
_____________________
(длъжност
на
представляващия
участника)
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Поставя се в плик №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ДО: „……………………………….”, гр. София
От:__________________________________________ – гр._________________
(участник)
Адрес на управление: гр _______________________ ул. _____________________________№. ____
тел.:______________________, факс:______________________, e-mail: _________________,
Единен идентификационен код: __________________________,
Представляван от ______________________________________ – ________________________
(име и фамилия)
(длъжност)
Адрес за кореспонденция: гр._____________________ ул. ______________________№. ____
Лице за контакти: _________________________, тел.:_________________,
(име и фамилия)
факс:__________________, e-mail:_______________,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: : „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно

договорени цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща група”.
1. За изпълнението на поръчка предлагаме да извършим следното:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................
(общо описание на съпътстващите дейности за изпълнение предмета на поръчката)
2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с предложението
до изтичане на............................................ дни включително, от датата на отваряне на подадените
оферти.
3. Доставеното от нас за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г., съгласно вътрешни
графици, количество ел.енергия към крайни клиенти на свободния пазар в Република България е .............. MWh, за което представяме документ-справка от ЕСО ЕАД за общото количество на
доставената от нас за посочения период ел. енергия (MWh) към крайни клиенти на свободния пазар
в Република България, изготвен на база изпратените от участника и регистрирани от ЕСО вътрешни
графици.
Приложение: съгласно текста
Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________
(име и фамилия)
_____________________
(длъжност
на
представляващия
участника)
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Поставя се в плик №3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
относно
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени
цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща група”.

ДО: „……………………………”, гр. София
от ......................................................................................................................................
(наименованието на участника /подизпълнителя – юридическо лице)
Представляван от ......................................................................................................................
на длъжност ...............................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор,съдружник, член на УС, член на борд на директорите и
др)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Предлаганата от нас цена за един MWh нетна активна ел. енергия (без ДДС), включваща и
разходите за балансиране е:
............................................................................................................................................................................
(посочва цифром и словом се цената в лева до втория знак след десетичната запетя)
В цената не са включени, мрежови такси, акциз и „задължения към обществото“
При така предложените условия от нас, в нашето Ценово предложение сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаното предложение.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с предложението до
изтичане на ................................. дни включително, от датата на отваряне на подадените оферти.

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________
(име и фамилия)
_____________________
(длъжност на представляващия
участника)
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР - ПРОЕКТ
Днес, ........................ 2015 г. в гр. София, се сключи настоящия договор между:
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола
Пушкаров”, гр.София, ул. „Шосе Банкя” №7, Булстат № BG 000662160, представлявана от проф.
д-р Светла Русева - Директор и Владислав Топчев – Главен счетоводител,

наричан по долу

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и
"....................." ..............,

със

седалище

и

....................., ЕИК /БУЛСТАТ/ .................................,

адрес

на

управление гр................., ул.

представлявано от............................... -

........................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл.41, ал.1 от
ЗОП и Решение № ……..на …. за следното:
РАЗДЕЛ I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва доставка на
определени, съгласно ал. 2 количества нетна активна електрическа енергия по цена, в размера и
при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно приложенията към него.
(2) Договорените количества електроенергия се известяват на ОЕМ под формата на дневни
товарови

графици

за

доставка,

в

които

са

отразени

почасовите

количества,

които

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия
Договор.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и договорянето се
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната балансираща
група.
(4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като
участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и
тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички
разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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РАЗДЕЛ ІІ.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от 18 /Осемнадесет/ месеца и влиза в сила от
датата на регистрация на първия товаров график за доставка.
РАЗДЕЛ III.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. Този договор определя правата и задълженията на страните по отношение на:
•

Покупко-продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени по реда и

условията на /ПТЕЕ/ и участие в стандартна балансираща група;
• Изпълнителят да предложи правилата за участие в балансиращата група, на която е
координатор, утвърдени от ДКЕВР;
• Заплащане на дължимите суми по този договор в уговорените срокове;
• Спазване на условията за участие и работата на пазара на балансираща енергия,
указани в /ПТЕЕ/ и договореното с този договор.
Чл. 5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ
така, че да осигури изпълнението на настоящия договор;
(2) Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в /ЗЕ/ и наредбите към него, както и
/ПТЕЕ/ и разпорежданията на /ОЕМ/ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща
енергия;
(3) Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник (непряк член съгласно ПТЕЕ) в стандартната
балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за
участие;
(4) Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество
електрическа енергия.
Издаваните от Изпълнителя приключващи фактури да отразяват действителната консумация
и да съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, консумацията на електрическа
енергия, дължимия данък върху добавената стойност.
(5) Да осигури необходимия софтуер за окрупняване /групиране/ на информацията като
показание на Виртуален електромер.
(6) Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата,
които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този
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Договор; промяна в данните по регистрация, промяна в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури и др.;
(7) В качеството си на

координатор на стандартната балансираща група - да осигурява

прогнозиране на потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на
необходимите количества нетна активна електрическа енергия съобразно /ПТЕЕ/, като:
7.1.1. Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ.
7.1.2. Изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ;
7.1.3. Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка пред ЕСО;
(8) В качеството си на координатор на стандартната балансираща група – да осигурява
отговорността по балансиране, като урежда 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 сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без в балансиращата
група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг.
Чл. 6. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
(1) Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в /ЗЕ/ и наредбите към него, както и ПТЕЕ
така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
(2) Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на поръчката;
(3) Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
(4) Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договорения ред стойността на доставените
съобразно определения в настоящия договор ред количества електрическа енергия;
(5) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 10/десет/ дни преди провеждане
на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения, с уточнени период на
провеждане на ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари и/или всички останали
дейности, които биха повлияли върху договорното изпълнение;
(6) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или
дълготрайна невъзможност за електропотребление – в срок до 3 /три/ работни дни от възникване на
събитието да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна на количеството потребявана енергия и
очакваната продължителност на събитието;
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(7) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; провеждане на
планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на изпълнението на задължението му за
приемане на договорените количества; промяна в лицата, които го представляват или са
упълномощени да извършват действия по изпълнението на този Договор; промяна в данните по
регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури, в номерата на банковите си
сметки и др.
РАЗДЕЛ ІV. УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА
Чл. 7. (1) Настоящият договор влиза в сила след подписването му от двете страни и
регистриране на първи товаров график.
(2) Гаранцията за изпълнение, в размер на – 3 /три/ % от стойността на договора без ДДС и
се освобождава от Възложителя по номинал в срок до един месец след приключване на договора.
РАЗДЕЛ V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 8. Крайната цена за един МWh нетна активна електрическа енергия е в размер на
………….… (……….….......................... ........................................) лева без ДДС.
Чл.9. В цената по чл. 8 е включена цена за доставка на нетна активна енергия и разходи за
балансиране и администриране на доставянето на електрическа енергия;
Чл.10. (1). Цената по чл.8 не включва мрежовите такси и добавките към тях, акцизи, такса
задължение към обществото, зелена енергия, както и каквито и да било други задължения, които
могат да бъдат поставени с промяна в законодателството и/или с решение на съответния
компетентен орган(ДКЕВР).
(2). При промяна на размера и/или структурата и/или начина на плащане на мрежовите
цени, таксите и добавките към тях вследствие на решение на ДКЕВР и/или друг компетентен
орган, промяната ще бъде отразена от страните само в случаите на чл.43 от ЗОП.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща допълнително такса за участие в балансираща група
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща потребеното количество електрическа енергия срещу
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за доставената електроенергия за 1 месец, в срок 30
/Тридесет/ работни дни, считано от получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
РАЗДЕЛ VІ.
ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава данни за доставяните количества електрическа енергия
в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ, като:
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(1). Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят
на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични
изисквания и характеристики, описание и точност,което е задължение на съответния Оператор на
електропреносна/електроразпределителна мрежа (ОЕМ);
(2). отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл.14. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ.
Чл.15. При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и
след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата
страна, в срок от 5 (пет) работни дни, притежаваната от нея документация, удостоверяваща
количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи
причината за различията.

РАЗДЕЛ VІІ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.16. Прехвърлянето на собствеността върху доставените количества електрическа енергия
се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка;
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването
на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след
постъпването им в мястото на доставка.
РАЗДЕЛ VІІІ.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 19. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/.% от прогнозната стойност
на договора без включен ДДС, изчислена върху прогнозното количества, съдържащи се в
Приложение № 1 към договора и се представя пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора,
като:

(1). Гаранцията е със срок не по-малко от 13 /тринадесет/ месеца.
(2). В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за
безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.20.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на
задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на договора, като гаранцията служи
за удовлетворяване при вреди, настъпили в резултат от неизпълнение или лошо изпълнение на
договора.
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Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да
дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са налице условия за нейното задържане.
РАЗДЕЛ ІХ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.23. При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи
обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и търговско
законодателство на Република България, като отговорност не се дължи в случай на наличие на
непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за обществени поръчки.
Чл.24. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора, в
т.ч. обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, проекти или финанси на
страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на договора.
Чл.25. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма, като за валидни се считат адресите, посочени на
страница първа от договора.
Чл.26. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение само в
случаите регламентирани в чл.43, ал.2, 3 и ал.4 от ЗОП;

Чл. 27. Настоящият договор се прекратява, както следва:
- с изтичане срока на договора;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- от всяка от страните с 30/тридесет/дневно писмено предизвестие към другата страна
- при виновно неизпълнение на поетите с договора задължения - с едностранно 30
дневно писмено предизвестие, отправено от изправната старана до неизправната страна;
- при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните;
- при отнемане на лиценза за търговия с електрическа енергия.
Чл. 28. При прекратяване на договора страните не се освобождават от задължение да
уредят всички финансови задължения, възникнали преди прекратяването.
Чл. 29 .Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване чрез писмени споразумения, а при недостигане на съгласие спорът
ще се отнася за решаване пред компетентен съд.
Чл. 30. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Използвани съкращения в настоящия Договор
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- Закон за енергетиката /ЗЕ/;
- „Оператор на електропреносна мрежа” /ОЕМ/ - юридическото лице, което администрира
сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Закона за енергетиката;
- Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/;
- Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/;
- Система за администриране на търговията с електрическа енергия /САТЕЕ/;
- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/.

Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 – Списък на обектите на Възложителя.
Приложение № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на Изпълнителя.
Приложение № 3 – „Предлагана цена” на Изпълнителя.
Приложение №4. Прогнозни количества електроенергия за периода на договора

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

24 от 40

Приложение № 1 към договора
Към Договор №….. ,сключен след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка

на
електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите
на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” –
София и избор на координатор на балансираща група”.

СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА ДОСТАВКА

№

Обект/място на

Административен адрес на

доставка

обекта

Наименование

6009004391
01
аб. номер: 95203025

6009004426
02
аб. номер: 95203026

6009004473
03
аб. номер: 95203028

6009004513
04
аб. номер: 95203027

6009004535
05
аб. номер: 95203027

6009012167
06
аб. номер: 95203024

Идентификационен
номер (N на място
на доставка ИТН)

Ниво на
напрежение

Населено място, улица, №
ИПАЗР „Никола Пушкаров”,
гр.София,

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно

110000079858

Средно

ул. „Шосе Банкя” №9
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София,
ул. „Шосе Банкя” №9
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София,
ул. „Шосе Банкя” №7
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София,
ул. „Шосе Банкя” №5
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София, ул. „Шосе Банкя” №5
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
София,
ул. „Шосе Банкя” №5
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6008684193
07
аб. номер: 01171015

6008684197
08
аб. номер: 01173004

6008684201
09
аб. номер: 01173003

6008684233
10
аб. номер: 01600094

6005476157

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд,

аб. номер: 01173001
6008781319
12
аб. номер: 01173005

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

210006223981

Ниско

ул. „Панайот Волов” №35
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд,
ИЗР- Хербология
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд,
ИЗР- Помпена станция
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд,
ИЗР- Радиобиология
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд, ул. Обединена,

11

210006223981

Пчеларска станция
ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр.
Костинброд, ИЗР - НОВ

И З П Ъ Л Н И Т Е Л:
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ОБРАЗЦИ
Поставя се в плик №1
СПИСЪК
на документите, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника ................................................. в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа

енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и
избор на координатор на балансираща група”.

№

Вид
количество
документите

Документ

и
на

/оригинал
или
заверено копие/

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________
(име и фамилия)
_____________________
(длъжност
на
представляващия
участника)
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ОБРАЗЕЦ 2
Поставя се в плик №1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
за участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на

електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите
на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” –
София и избор на координатор на балансираща група”.
Наименование на участника: ………………………………..
Седалище и адрес на управление: …………………………………………………..
Телефон ………………………….
Факс ………………………
E-mail: ……………………….
Лице за контакти: …………………………….
Длъжност: ……………………………………..
адрес за кореспонденция: …………………………………………….
Телефон …………………………..
Факс ………………………
E-mail: ………………………
Обслужваща банка: …………………………………..
сметка за възстановяване на гаранцията за участие:
IBAN …………………………….
BIC код: …………………………
Подпис: ...........
Дата: ……………..
Име и фамилия: ………………………….
Длъжност: ……………………………………………………
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Поставя се в плик №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за регистрация по Закона за търговския регистър
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.

Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваното от мен дружество е регистрирано по Закона за търговския регистър и
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:..............................................
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:
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Поставя се в плик №1
Д Е К Л А Р А Ц И Я*
по чл.47, ал.9 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.
ДЕКЛАРИРАМ
пред „…………………………” , че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната
или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за подкуп по чл. 301-307
от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК, за престъпление против
собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по чл. 219-252 от НК (в случай на
реабилитация – посочва се изрично).
2. Представляваният и/или управляваният от мен участник/подизпълнител не е обявен в
несъстоятелност.
3. Представляваният и/или управляваният от мен участник/подизпълнител

не е в

производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове.
4. Представляваният и/или управляваният от мен участник/подизпълнител няма задължения
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и
към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
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5. Представляваният и/или управляваният от мен участник не е в открито производство по
несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон /не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда / не е
преустановил дейността си.
6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения,
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
8. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния
кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния
кодекс против трудовите права на работниците; (в случай на реабилитация – посочва се изрично).
9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация по смисъла на § 1, т.23а от ДР на ЗОП.
11. Участникът ..................................................................... не е сключил договор с лице по чл.
21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства, или
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя:
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………(посочва се информация относно съответния публичен регистър и към
кое декларирано обстоятелство се отнася или се посочва компетентния орган който е длъжен да
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, ако е приложимо).
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.
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Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на
процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, посочени в чл. 47,
ал. 4 ЗОП.
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Поставя се в плик №1
Д Е К Л А Р А Ц И Я*
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско

напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.
ДЕКЛАРИРАМ
пред „……………………..”, че:
1. Аз и представляваният от мен участник не сме свързани лица или свързани предприятия с
друг участник в настоящата процедура.
2. За мен и за представлявания и/или управлявания от мен участник/подизпълнител не са
налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 по отношение на настоящата процедура.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на
процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:

* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника и за лицата, посочени в чл. 47,
ал. 4 ЗОП.
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Поставя се в плик №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за използване/неизползване на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.
ДЕКЛАРИРАМ:
При изпълнението на обществената поръчка с предмет „Доставка на електрическа
енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт
по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и
избор на координатор на балансираща група”.
...........................................................................................................................................;

...........................................................................................................................................;
..........................................................................................................................................,
които са запознати с предмета на поръчката и са изразили съгласие за участие в процедурата.
Делът на участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката е ..................................% от
общата стойност на поръчката.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:

Представя се в случай, че ще се ползват подизпълнители
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Поставя се в плик №1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Съм съгласен да участвам като подизпълнител на:
……………………………………………………........................................……………...........
(посочете името на участника)
в обявената обществена поръчка с посочения предмет.
2. Съм запознат с предмета и условията на настоящата поръчка, и ги приемам без
възражения;
3. Съм запознат, че заявявайки желанието си да участвам като подизпълнител не мога да
подавам самостоятелна оферта за участие в процедурата.
4. Не съм участвал в подготовката на процедурата като външен експерт.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички настъпили промени в процеса на провеждане на обявената от ИПАЗР

”Никола Пушкаров” открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:
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Поставя се в плик №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 55, ал. 6 от ЗОП1

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________ и във връзка с участието
на дружеството в обединение(консорциум)

посочва се обединението / консорциумът
създадено специално за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно

договорени цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща група”.

Д Е К Л А Р И Р А М:
Не участвам / Представляваното от мен дружество не участва като съдружник в друго
обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:

Тази декларация се попълва от съдружниците в обединения, които са създадени специално за участие в
настоящата обществена поръчка.
1
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Поставя се в плик №1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.

ДЕКЛАРИРАМ:
че представляваното от мен дружество спазва изискванията за закрила на заетостта,
регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя
на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:
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Поставя се в плик №1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________,
в качеството ми на __________________________________________________________
(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на ________________________________________________,
(участник)

със седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________, вписано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия средно и

ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на
координатор на балансираща група”.
ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен и приемам условията на проекта на договора за изпълнение на
обществена поръчка с предмет„Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение

по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща
група”, приложен към документацията за участие в процедурата. Ако бъдем определени за
изпълнители, ще сключим договор в законоустановения срок.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА ______________ г.

ДЕКЛАРАТОР:
(име, фамилия, подпис, печат)
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Поставя се в плик №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици
от участник / подизпълнител

Долуподписаният/ата/

,
/собствено бащино фамилно име /

ЕГН
издадена на

, притежаващ/а лична карта №
от

,
, с постоянен адрес:
____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ
__________________________

Относно: Открита процедура за извършване на услуга с предмет“Закупуване и доставка на
трактор за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
”Никола Пушкаров”.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с
/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в
/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
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Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собствници,
вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата
Гр.

2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_________
/подпис/

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се
представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка
на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално
осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и
действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или
влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран
пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило
информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения.
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