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І.  
 

 

ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 
 
 

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи” АД на основание утвърдена Инструкция за 
провеждане на търг за избор на доставчик на стока/услуга в групата ОВЕРГАЗ, Ви кани да 
участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: 
 
„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар” 
 
 

Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес: 
www.overgas.bg, „Тръжни процедури“, раздел „Текущи поръчки“. 
 
Документацията може да бъде получена и на хартиен носител - по пощата или на място, 
всеки работен ден от 900 до 1630 часа (и не по-късно от два работни дни преди крайния 
срок за представяне на предложенията) на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев” №5, за 
контакти: Златомир Дойчев, тел. 0882 173030. При получаване на документацията е 
нужно да представите копие от документ за внесена такса в размер на 6 (шест) лева 
с ДДС, преведена по банковата сметка на „Овергаз Мрежи” АД: IBAN: BG31 UNCR  
9660 1009 1400 10; BIC: UNCRBGSF, в Уникредит Булбанк АД, гр. София. Копие от 
документа за внесена такса можете да изпратите и на факс: 02 9621 724 или на 
електронен адрес procurement@overgas.bg. Таксата не подлежи на възстановяване. За 
издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите данните на фирмата и МОЛ. 
 
Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата –  
17:30 часа на 29.06.2020 г.  
 
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Овергаз Мрежи” АД, 
София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, запечатани в непрозрачен плик и представени от 
кандидата или от негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка.  
 
Всички кандидати ще бъдат поканени да присъстват при разглеждане и 
оценяване на предложенията. 
 
 
Разходите за изготвяне на предложението са за сметка на Кандидата.  
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ІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Предмет на поръчката  
Поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско 
напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – 
Разград” АД и преминаване от регулиран на свободен пазар. 
 
2. Вид на процедурата 
Поръчката ще се възложи по реда на ограничена процедура. Редът и условията, при 
които ще бъде избран Изпълнител на поръчката, са съобразени с вътрешнофирмен 
документ за провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга - Инструкция 
за избор на изпълнител на СМР или доставчик на стока/услуга в Групата Овергаз - 
Инк 10.01.05. 
 
3. Срок за изпълнение на поръчката 
Предметът на поръчката следва да се изпълни в рамките на дванадесет (12) месеца в 
съответствие с Техническото задание (Приложение 1).  
 
4. Място на изпълнение на поръчката 
Доставките на нетна активна електрическа енергия да се извършват до: 
Абонатни станции (АС) на „Топлофикация-Разград" АД в района на гр. Разград. 
 
5. Ограничения при изготвяне на предложението 
5.1. Предложението трябва напълно да отговаря на изискванията в документацията за 
участие в ограничена процедура.  
5.2. Не се допуска участие на подизпълнител при изпълнение предмета на 
поръчката. 
 
6. Изисквания към кандидатите 
Кандидатите следва да притежават необходимите документи (посочени в Раздел IV от 
тръжната документация) за търговия с нетна активна електрическа енергия. 
 
7. Изисквания за качество 
Поръчката следва да се изпълни при спазване на изискванията, посочени в приложеното 
към настоящата документация Техническо задание (Приложение 1). 
 
8. Цена  
8.1. Цените, посочени в Търговското предложение (Приложение 2), трябва да включват 
разходите на изпълнителя по изпълнение предмета на поръчката по настоящата 
процедура. Цените следва да бъдат твърдо фиксирани и неподлежащи на корекции до 
изтичане срока на договора.  
8.2. Договорът ще се сключи при цена и начин на плащане, посочени в Търговското 
предложение. В договора не се попълва цена! 
8.3. Кандидатите следва да представят проект на договор за  доставка на нетна активна 
електрическа енергия ниско напрежение - ниво 0,4 kV, за абонатните станции на 
„Топлофикация – Разград“ АД, (вкл. допълнителните разходи за задължение към 
обществото, акциз (по Зaкона за акцизите и данъчните складове) и мрежови услуги. 
 
9. Срок на валидност на предложението 
Срокът на валидност на предложението включва времето, през което кандидатът се 
обвързва с условията на представеното от него предложение. Срокът на валидност на 
предложението следва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва 
да тече от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията. 
 
10. Критерии за оценка на предложенията  
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Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на критерия „най-ниска 
цена”. Оценяването и класирането на предложенията са описани в раздел V – ОЦЕНКА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 
 
11. Място, ден и час за представяне на предложенията:  
Крайният срок за представяне на предложенията за участие в процедурата е  
до 17:30 часа на 29.06.2020 г. на адрес:  
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД 
ул. „Филип Кутев” №5, звено „Деловодство”,  
1407 София,  
 
12. Кандидатите не трябва да имат неизпълнени договорни задължения към 
дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 
 
13. Имената на кандидатите и съдържанието на предложенията се запазват от Тръжната 
комисия в тайна до деня, определен за разглеждане на предложенията. 
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ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  
 
1. При изготвяне на предложенията за участие в ограничената процедура за възлагане на 
поръчка, всеки кандидат трябва да се придържа точно към посочените в настоящата 
документация условия. 
 
2. В предложенията трябва да се използват приложените към документацията образци. 
 
3. Всички материали в предложението трябва да бъдат ясни и четливи. Всички разходи по 
изработването и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите. 
 
4. Предложението се поставя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа посочените в 
тръжната документация документи и се представя на адреса на Тръжната комисия по един 
от следните начини: лично от кандидата или от негов упълномощен представител; по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер.  
 
Върху плика кандидатът посочва следната информация: 
 
Получател:  
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД 
ул. „Филип Кутев” №5, звено „Деловодство” 
1407 София  
 
Предмет на процедурата:  
Посочва се предметът на процедурата, за която се подава предложение за участие 
(оферта). 
 
Подател:  
Име на компанията-кандидат. 
Адрес за кореспонденция. 
Телефон, факс номер, електронен адрес. 
Лице за контакт 
 
5. Предложението за участие в процедурата съдържа посочените в тръжната 
документация документи, включващи: Техническо предложение; изисквани декларации и 
др. документи (когато Възложителят е посочил такива); изготвен от кандидата проект на 
договор, Техническо задание за изпълнение на поръчката - всичките поставени в 
непрозрачен плик. В този плик се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагана цена”, който съдържа попълнения образец на Търговското предложение 
(Приложение 2).  
5.1. Кандидатите следва да предоставят в своите предложения проект на договор, 
съгласно предмета на поръчката, който представя отговорностите за  доставка на нетна 
активна електрическа енергия ниско напрежение - ниво 0,4 kV, за абонатните станции  на 
„Топлофикация – Разград“ АД вкл. заплащане на мрежови услуги. 
 
6. При приемане на предложението от звено „Деловодство”, върху плика се отбелязват: 
поредният номер, датата и часа на получаването. Посочените данни се въвеждат в 
електронен регистър, след което приносителя получава входящ номер. 
 
7. Срокът за представяне на предложенията за участие в процедурата е до 17:30 часа на 
29.06.2020 г. на адреса на Тръжната комисия, посочен по-горе. 
 
8. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от звено 
„Деловодство”. Не се приема предложение в плик, който не е запечатан, е с нарушена 
цялост или върху който не е изписана информацията по т. 4, по-горе. 
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9. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
Тръжната комисия за всички настъпили промени в правното им състояние в седемдневен 
срок от тяхното настъпване. 
 
10. След изтичане на срока за представяне на предложенията, Тръжната комисия 
определя датата и часа за провеждане на първото си открито заседание. Тръжната 
комисия уведомява писмено кандидатите за датата и часа на провеждане на откритото 
заседание и ги поканва да присъстват при провеждането му. 
 
На откритото заседание се допускат само упълномощени представители на 
кандидатите.  
 
11. Кандидати, които желаят да присъстват на откритото заседание на Тръжната комисия, 
трябва да изпратят на посочената електронна поща, най-късно един ден преди 
определената за провеждане на заседанието дата, имената на лицата, упълномощени да 
ги представляват. В противен случай кандидатите не се допускат до заседанието. 
 
12. При провеждане на първото открито заседание Тръжната комисия отваря пликовете с 
предложенията на кандидатите (по реда на тяхното постъпване) и проверява дали 
представените документи отговарят на изискванията съгласно документацията. Тръжната 
комисия съставя протокол за извършените констатации и възлага изготвянето на Оценка 
за съответствие на предложенията (по документи). Пликовете с надпис „Предлагана 
цена” не се отварят. 
 
13. Тръжната комисия има право по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни и факти. 
 
14. Тръжната комисия отстранява от участие в процедурата кандидат, който: 
а) не е представил някой от необходимите документи или представените документи не 
съответстват на условията, посочени в тръжната документация; 
б) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително 
обявените условия от Възложителя в тръжната документация. 
 
15. Оценяването и класирането на предложенията ще бъде извършено по реда описан в 
раздел V – ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 
 
16. Председателят на Тръжната комисия представя на второто открито заседание, пред 
представителите на кандидатите, извършената Оценка за съответствие на 
предложенията (по документи). След това, Тръжната комисия извършва последователно 
следните действия: отварят се пликовете с надпис „Предлагана цена” и се обявяват 
предложенията на допуснатите кандидати; извършва се оценка на същите по критерия 
„най-ниска обща цена”; председателят на Тръжната комисия обявява класирането на 
кандидатите пред присъстващите. 
 
17. Тръжната комисия класира кандидатите, чиито предложения отговарят на 
предварително обявените условия.  
 
18. Тръжната комисия съставя протокол за класирането на кандидатите и в срок от три 
дни уведомява с писмо всички кандидати за извършеното класиране. 
 
19. Председателят на Тръжната комисия уведомява Възложителя за класирането на 
кандидатите като му представя съставения за това протокол и предлага на Възложителя 
да се сключи договор с кандидата, класиран на първо място. 
 
20. Кандидатът, класиран на първо място представя в срок от 10 (десет) работни дни от 
уведомяването за класирането Удостоверение от Националната агенция за приходи за 
липсата на задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
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Възложителят подписва договора при условие, че определеният за изпълнител кандидат, 
представи документите по т. 20. 
 
21. При отказ на кандидата, определен за Изпълнител, да сключи договор, Възложителят 
може да сключи договор с кандидата, класиран на второ място. 
 
22. Възложителят подписва предложения договор за изпълнение на поръчката след 
неговото съгласуване по установения ред за групата ОВЕРГАЗ.  
 
23. Тръжната комисия прекратява ограничената процедура за възлагане на поръчка с 
мотивирано решение, когато: 
23.1. не са подадени предложения или няма допуснати кандидати; 
23.2. всички предложения не отговарят на предварително обявените условия; 
22.3. всички предложения, които отговарят на предварително обявените условия, 
надвишават планираните финансови средства; 
23.4. класираните кандидати последователно откажат да сключат договор; 
23.5. подадено е едно предложение за участие. 
 
24. Тръжната комисия прекратява ограничената процедура за възлагане на поръчка и 
продължава същата като процедура на пряко договаряне, ако е подадено едно 
предложение. 
 
25. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг 
кандидат, не може да представя самостоятелно предложение. 
 
26. Всеки кандидат, който желае да повдигне въпроси от технически или финансов 
характер, или свързани с условията за участие, следва да ги зададе писмено като ги 
изпрати в рамките до 2 (два) работни дни преди изтичане на срока за подаване на 
предложенията на:  

 електронен адрес: procurement@overgas.bg  
 лице за контакти: Златомир Дойчев, тел. 0882 173030. 

27. Тръжната комисия отговаря на постъпилите от кандидат въпроси в срок до 2 (два) 
работни дни от получаването им като публикува въпросите и отговорите на интернет 
страницата на Възложителя на електронен адрес: www.overgas.bg, „Тръжни процедури“, 
раздел „Текущи поръчки“. 
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ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  
 
Към предложението за участие в процедурата трябва да бъдат приложени следните 
документи: 
 
1. Попълнени образци на:  
а) едностранно подписано Техническо задание за изпълнение на поръчката -  
Приложение 1 – в 2 екземпляра (същите да не се перфорират и подвързват в папки); 
б) Търговско предложение - Приложение 2;  
в) Техническо предложение - Приложение 3. 
 
2. Проект на договор за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско 
напрежение - ниво 0,4 kV, за абонатните станции  на „Топлофикация – Разград“ АД /вкл. 
допълнителните разходи за задължение към обществото, акциз (по Зaкона за акцизите и 
данъчните складове) и мрежови услуги/ - изготвен от кандидата съгласно предмета на 
поръчката и изискванията на Техническото задание (Приложение 1).  
 
3. Доказателства за техническите възможности на кандидата (съгласно изискванията, 
посочени в тръжната документация и Заданието за изпълнение на поръчката – 
Приложение 1, както следва: 
3.1. Копие от валидна Лицензия за търговия с електрическа енергия с изменение за 
оператор на балансираща група; 
3.2. Декларация (свободна форма) за продадена електрическа енергия през последните 
шест месеца (от датата на подаване на предложението за участие), не по-малко  
от 50 000 MWh/месец; 
3.3. Декларация (свободна форма) за осигуряване включването на Възложителя в 
балансираща група с не по-малко от 50 члена; 
3.4. Декларация (свободна форма) за сключен рамков договор с мрежовия оператор за 
територията на Североизточна България (на основание чл. 101, ал. 3 от Правилника за 
търговия с електрическа енергия); 
3.5. Всяка друга информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на 
поръчката. 
 
4. Декларация (свободна форма) за това, че кандидатът не предвижда участие на 
подизпълнител. 
 
5. Декларация (Приложение 4) в потвърждение на това, че представеното Търговско 
предложение не представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде 
обявено на открито заседание на Тръжната комисия.  
 
6. Декларация (Приложение 5), че представените от кандидата документи са истинни, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности; че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата на ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
 
7. Декларация (Приложение 6) в потвърждение на това, че кандидатът: 
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 
 
8. Административни сведения за кандидата (Приложение 7). 
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9. Чуждестранните кандидати представят документ за регистрация по националното им 
законодателство, документ за данъчна регистрация по националното законодателство и 
документите по т.т. 5, 6, 7 и 8 с превод на български език. 
 
ВНИМАНИЕ: 
 Предложение, в което липсва някой от необходимите документи за участие в 

процедурата, не се допуска до оценяване. 
 Всички документи в предложението на съответния кандидат да са подписани 

от лицето, което представлява кандидата, вписано в Търговския регистър, 
или упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на 
подписите! 

 Всички представени документи да бъдат на български език, а издадените на 
чужд език – с превод на български език. 
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V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
 
До оценяване и класиране се допускат само предложенията, които отговарят на 
предварително обявените в тръжната документация условия.  
 
Допуснатите предложения се класират от Тръжната комисия по критерия „най-ниска 
цена“ на доставяната електрическа енергия. 
 
1. Оценяване на предложенията  
Предложенията, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
посочени в тръжната документация, се оценяват от Възложителя с „оценка за 
съответствие“ (работен документ Инк 10.01.05-РД6) на основание следните критерии: 

 К1 – наличие на валидна Лицензия за търговия с електрическа енергия с 
изменение за оператор на балансираща група; 

(К1 съответства при наличие на  валидна Лицензия за търговия с електрическа енергия с 
изменение за оператор на балансираща група) 

 К2 – продадена електрическа енергия през последните шест месеца, не по-малко от 
50 000 MWh на месец; 

(К2 съответства при продадена електрическа енергия през последните шест месеца не по-
малко от 50 000 MWh на месец) 

 К3 – осигуряване включването на Възложителя в балансираща група с не по-малко 
от 50 члена; 

(К3 съответства при участието на Възложителя в балансираща група с не по-малко от 50 
члена) 

 К4 – сключен рамков договор с мрежовия оператор на територията на 
Североизточна България – на основание чл.101, ал.3 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия; 

(К4 съответства при наличие на сключен рамков договор с мрежови оператор на 
територията на Североизточна България.) 
 
2. Класиране на предложенията 
Допуснатите с „оценка за съответствие“ предложения, се оценяват и класират по критерия 
„най-ниска цена“ на доставяната електрическа енергия. Класирането на предложенията 
се извършва публично, в присъствието на кандидатите.  
 
В случай, че двама или повече кандидати предлагат еднакви (равни) най-ниски цени за 
доставка на електрическа енергия, то Тръжната комисия определя чрез жребий 
кандидата, който ще бъде класиран на първо място.  
 
ВНИМАНИЕ:  
Предложение, което не отговаря дори на едно от условията в тръжната документация и 
Техническото задание (Приложение 1), не се допуска до оценяване. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1           Приложение 1 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

 
„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско 
напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – 
Разград” АД и преминаване от регулиран на свободен пазар. 
 
Целта на поръчката е сключване на договор за комбинирани услуги - за доставка на 
нетна активна електрическа енергия (ниско напрежение) за абонатните станции, 
собственост на Дружеството и заплащане на мрежови услуги, свързани с това.  
 
Доставената електрическа енергия ще се използва за нормалната работа на абонатните 
станции, които са с постоянен товаров график. Стойността на услугата следва да 
включва цена на електрическата енергия за ниво ниско напрежение (0,4 kV), 
както и разходи за задължения към обществото, акциз по Закона за акцизите и данъчните 
складове (Код по КН:27160000) и мрежови услуги. За определяне на товаровия график се 
използват стандартизирани товарови графици. Разходите за балансиране следва да са за 
сметка на Доставчика. 
 
За целите на класирането е необходимо да бъде предложена цена на електрическата 
енергия (ниско напрежение) в лева/МВтч., с допълнителните разходи за задължения 
към обществото, акциз по Зaкон за акцизите и данъчните складове и мрежови услуги. 
 
В Таблица 1 са предоставени прогнозните месечни количества (за период от 12 месеца) 
на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, за абонатните станции на 
„Топлофикация – Разград” АД, както следва: 
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Таблица 1 

 

№  
по ред Месец 

Прогнозно количество активна 
електрическа енергия ниско 

напрежение (0,4 kV), 
 

Мвтч 

1.  Юли 2020 год. 2 

2.  Август 2020 год. 2 

3.  Септември 2020 год. 2 

4.  Октомври 2020 год. 5 

5.  Ноември 2020 год. 10 

6.  Декември 2020 год. 45 

7.  Януари 2021 год. 45 

8.  Февруари 2021 год. 40 

9.  Март 2021 год. 45 

10.  Април 2021 год. 25 

11.  Май 2021 год. 2 

12.  Юни 2021 год. 2 

Общо за периода от 12 месеца: 225 
 
Забележка: 
Предложената цена следва да бъде цената на активна електрическа енергия ниско 
напрежение (в лева/МВтч.), с допълнителните разходи за задължения към обществото, 
акциз по Зaкон за акцизите и данъчните складове и мрежови услуги. 
 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 
Всеки кандидат за участие в процедурата следва: 
 
1. Да притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия с изменение за оператор 
на балансираща група.  
1.1. В уверение на изискването по т. 1, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи копие от валидна Лицензия. 
 
2. Да имат опит в изпълнението на подобна или идентична дейност като през последните 
6 (шест) месеца от датата на подаване на предложението за участие, да е извършил 
продажби на електрическа енергия в количество не по-малко от 50 000 MWh/месец.  
2.1. В уверение на изискването по т. 2, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи Декларация (свободна форма) за продадена електрическа 
енергия през последните шест месеца (не по-малко от 50 000 MWh/месец). 
 
3. Да осигури включването на Възложителя в балансираща група с не по-малко от 50 
члена. 
3.1. В уверение на изискването по т. 3, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи Декларация (свободна форма) за осигуряване включването на 
Възложителя в балансираща група с не по-малко от 50 члена. 
 



 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” АД гр. РАЗГРАД 
Индустриална зона, ул. „Черна” №1, Разград 7200,  
Тел.: +359 84 626 832, Факс: + 359 84 66 24 73; 

 

Процедура за възлагане на поръчка  Стр. 14 от 23 

4. Да има сключен рамков договор с мрежовия оператор на територията на Североизточна 
България (на основание чл. 101, ал. 3 от Правилника за търговия с електрическа енергия) 
(ПТЕЕ). 
4.1. В уверение на изискването по т. 4, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи Декларация (свободна форма) за сключен рамков договор с 
мрежовия оператор на територията на Североизточна България (на основание чл. 101,  
ал. 3 от ПТЕЕ). 
 
5. Да представи проект на договор за доставка на нетна активна електрическа енергия 
ниско напрежение - ниво 0,4 kV, за абонатните станции  на „Топлофикация – Разград“ АД 
вкл. заплащане на мрежови услуги 
 
Забележка: 
Техническо задание за изпълнение на поръчката (Приложение 1), Търговско предложение 
(Приложение 2) и Техническото предложение (Приложение 3) да се приобщят към 
изготвения проект на договор (като неразделна част от същия). 
 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Абонатни станции (АС) на „Топлофикация-Разград" АД в района на гр. Разград. 
 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 
Предметът на поръчката следва да се изпълни в рамките на дванадесет месеца. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1           Приложение 1 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

 
„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско 
напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – 
Разград” АД и преминаване от регулиран на свободен пазар. 
 
Целта на поръчката е сключване на договор за комбинирани услуги - за доставка на 
нетна активна електрическа енергия (ниско напрежение) за абонатните станции, 
собственост на Дружеството и заплащане на мрежови услуги, свързани с това.  
 
Доставената електрическа енергия ще се използва за нормалната работа на абонатните 
станции, които са с постоянен товаров график. Стойността на услугата следва да 
включва цена на електрическата енергия за ниво ниско напрежение (0,4 kV), 
както и разходи за задължения към обществото, акциз по Закона за акцизите и данъчните 
складове (Код по КН:27160000) и мрежови услуги. За определяне на товаровия график се 
използват стандартизирани товарови графици. Разходите за балансиране следва да са за 
сметка на Доставчика. 
 
За целите на класирането е необходимо да бъде предложена цена на електрическата 
енергия (ниско напрежение) в лева/МВтч., с допълнителните разходи за задължения 
към обществото, акциз по Зaкон за акцизите и данъчните складове и мрежови услуги. 
 
В Таблица 1 са предоставени прогнозните месечни количества (за период от 12 месеца) 
на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, за абонатните станции на 
„Топлофикация – Разград” АД, както следва: 
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Таблица 1 

 

№  
по ред Месец 

Прогнозно количество активна 
електрическа енергия ниско 

напрежение (0,4 kV), 
 

Мвтч 

1.  Юли 2020 год. 2 

2.  Август 2020 год. 2 

3.  Септември 2020 год. 2 

4.  Октомври 2020 год. 5 

5.  Ноември 2020 год. 10 

6.  Декември 2020 год. 45 

7.  Януари 2021 год. 45 

8.  Февруари 2021 год. 40 

9.  Март 2021 год. 45 

10.  Април 2021 год. 25 

11.  Май 2021 год. 2 

12.  Юни 2021 год. 2 

Общо за периода от 12 месеца: 225 
 
Забележка: 
Предложената цена следва да бъде цената на активна електрическа енергия ниско 
напрежение (в лева/МВтч.), с допълнителните разходи за задължения към обществото, 
акциз по Зaкон за акцизите и данъчните складове и мрежови услуги. 
 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 
Всеки кандидат за участие в процедурата следва: 
 
1. Да притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия с изменение за оператор 
на балансираща група.  
1.1. В уверение на изискването по т. 1, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи копие от валидна Лицензия. 
 
2. Да имат опит в изпълнението на подобна или идентична дейност като през последните 
6 (шест) месеца от датата на подаване на предложението за участие, да е извършил 
продажби на електрическа енергия в количество не по-малко от 50 000 MWh/месец.  
2.1. В уверение на изискването по т. 2, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи Декларация (свободна форма) за продадена електрическа 
енергия през последните шест месеца (не по-малко от 50 000 MWh/месец). 
 
3. Да осигури включването на Възложителя в балансираща група с не по-малко от 50 
члена. 
3.1. В уверение на изискването по т. 3, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи Декларация (свободна форма) за осигуряване включването на 
Възложителя в балансираща група с не по-малко от 50 члена. 
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4. Да има сключен рамков договор с мрежовия оператор на територията на Североизточна 
България (на основание чл. 101, ал. 3 от Правилника за търговия с електрическа енергия) 
(ПТЕЕ). 
4.1. В уверение на изискването по т. 4, към Техническото си предложение за изпълнение 
на поръчката да представи Декларация (свободна форма) за сключен рамков договор с 
мрежовия оператор на територията на Североизточна България (на основание чл. 101,  
ал. 3 от ПТЕЕ). 
 
5. Да представи проект на договор за доставка на нетна активна електрическа енергия 
ниско напрежение - ниво 0,4 kV, за абонатните станции  на „Топлофикация – Разград“ АД 
вкл. заплащане на мрежови услуги 
 
Забележка: 
Техническо задание за изпълнение на поръчката (Приложение 1), Търговско предложение 
(Приложение 2) и Техническото предложение (Приложение 3) да се приобщят към 
изготвения проект на договор (като неразделна част от същия). 
 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Абонатни станции (АС) на „Топлофикация-Разград" АД в района на гр. Разград. 
 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 
Предметът на поръчката следва да се изпълни в рамките на дванадесет месеца. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.2.           Приложение 2 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 
 

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената ограничена процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето Търговско предложение, както следва: 
 
1. Ценово предложение 
 
Изпълнението на доставките на електрическа енергия по настоящата процедура ще 
извършим по посочените в таблицата по-долу цени, както следва: 
 

№ Наименование Количество, 
 
 

MWh 

Ед. цена, 
 
 

лв./MWh 

Общо за 
12 месеца,  

 
лв. (без ДДС) 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) Х (4) 

1 Доставка на нетна 
активна ел. енергия  
0,4 kV (ниско напрежение) 

225   

 
Забележка: 
1. Посочената по-горе цена е за нетна активна електрическа енергия ниско напрежение 
(в лева/МВтч.), с допълнителните разходи за задължение към обществото, акциз по 
(Зaкона за акцизите и данъчните складове) и мрежови услуги.  
2. Разходите за балансиране са за сметка на доставчика. 
3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от тръжната 
документация по процедурата. 
 
 
За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура, цената за доставка на нетна активна ел. енергия 0,4 kV (ниско 
напрежение) на нашето предложение е валидна за целия срок на договора и възлиза 
на: 
 
....................................... 
  (цифром) 
(......................................................................................................................) лева. 

(словом) 
 
Посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката. 
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При несъответствие между предложената единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 
общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението. 
 
2. Начин на плащане 
 
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант:  
Плащане на 100% от общата цена на доставената нетна активна ел.енергия за съответния 
месец - в срок до 15 работни дни след получаване на фактура, придружена от 
приложение към нея с информация за обекта, включваща: абонатен номер; електромер 
номер; начални и крайни показания на електромерите. 
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
 
3. Място на изпълнение 
Абонатни станции (АС) на „Топлофикация-Разград" АД в района на гр. Разград. 
 
Забележка: 
В случай на необходимост, с оглед на по-детайлното описание на офертата от кандидата, 
към образеца на Търговско предложение се прилагат допълнителни листове.  
 
 
 
 
Дата: ............ 2020 г.     С уважение: ……………………….. 
                (подпис и печат) 
         (Изп. директор/Управител) 
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VI.3.           Приложение 3 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование на кандидата) 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме 
настоящото Техническо предложение, както следва: 
 
1. Кандидатът .............………………………..............................................………, със седалище и 

адрес на управление: гр. …………............….., вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК .........................., се представлява от 

…………………………………………………………………………….. - …………………………………………………..  

За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за 
кандидата – Приложение 7. 
 
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Като кандидат за участие в процедурата заявяваме, че ще изпълним поръчката 
съгласно: 
2.1. условията и сроковете, указани в Техническото задание за изпълнение на поръчката  
2.2. представеното от нас Търговско; 
2.3. клаузите, посочени в предложения от нас и взаимно съгласуван с Възложителя 
проект на договор. 
 
3. Поръчката ще изпълним в рамките на дванадесет месеца, в съответствие с 
Техническото задание (Приложение 1).  
 
4. Като доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката 
прилагаме следните документи: 
4.1. Копие от валидна Лицензия за търговия с електрическа енергия с изменение за 
оператор на балансираща група; 
4.2. Декларация (свободна форма) за продадена електрическа енергия през последните 
шест месеца (от датата на подаване на предложението за участие), не по-малко  
от 50 000 MWh/месец; 
4.3. Декларация (свободна форма) за осигуряване включването на Възложителя в 
балансираща група с не по-малко от 50 члена; 
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4.4. Декларация (свободна форма) за сключен рамков договор с мрежовия оператор за 
територията на Североизточна България (на основание чл. 101, ал. 3 от Правилника за 
търговия с електрическа енергия); 
4.5. Проект на договор за доставка на електрическа енергия, изготвен от нас съгласно 
предмета на поръчката и изискванията на Техническото задание. 
Забележка: 
Съгласен съм, предложеният от мен проект на договор, да бъде разгледан, 
обсъден (при необходимост редактиран) и окончателно взаимно съгласуван с 
Възложителя! 
 
4.6. Друга информация (попълва се при необходимост): ……………………………………………………… 
 (всяка друга информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на поръчката) 
 
Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и следните 
документи: 
 
5. Декларация (свободна форма) за това, че не се предвижда участие на подизпълнител. 
 
6. Декларация (Приложение 4), че представеното от кандидата Търговско предложение не 
представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде обявено на 
открито заседание на Тръжната комисия. 
 
7. Декларация (Приложение 5), че представените от кандидата документи са истинни, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности, че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
 
8. Декларация (Приложение 6) в потвърждение на това, че кандидатът:  
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
 
9. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, ще представим в петдневен 
срок от уведомяването ни за това документите, които са необходими за подписване на 
договора, а именно: 

 Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по 
чл. 162, ал. 2 от ДОПК. 

 
10. Валидност на предложението 
Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от 90 (деветдесет) календарни 
дни от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава обвързващо 
ни, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този период. 
 
 
 
 
Дата: ….......2020 г.     С уважение: …………………….... 
                                                                                            (подпис и печат) 

(Изп.директор/Управител) 
  



 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” АД гр. РАЗГРАД 
Индустриална зона, ул. „Черна” №1, Разград 7200,  
Тел.: +359 84 626 832, Факс: + 359 84 66 24 73; 

 

Процедура за възлагане на поръчка  Стр. 19 от 23 

 
VI.4. Договор  
 
 
ВНИМАНИЕ: 

 Съгласно изискванията на Възложителя, проектът на договор за доставка 
на електрическа енергия се изготвя и предоставя от кандидата!  

 Предложеният проект на договор подлежи на разглеждане и взаимно 
съгласуване с Възложителя!  
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VI.5.            Приложение 4 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по раздел ІV. т. 5 от необходимите документи 
за участие в процедура за възлагане на поръчка 

 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в процедура за 

възлагане на поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представеното Търговско предложение не представлява търговска тайна на 

представляваното от мен дружество ....................................................  

2. Съгласен съм представеното Търговско предложение да бъде обявено на открито 

заседание на Тръжната комисия.  

 

 

 

 

Дата: ............ 2020 г.     Декларатор: .................... 
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VI.6.            Приложение 5 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по раздел ІV. т. 6 от необходимите документи 
за участие в процедура за възлагане на поръчка 

 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в процедура за 

възлагане на поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представените от представляваното от мен дружество ................................................. 

документи са истинни, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и 

неговите технически възможности. 

 

2. Представляваното от мен дружество ................................................... е коректен, 

лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата 

ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 

 

 

 

Дата: ............ 2020 г.     Декларатор: ....................... 
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VI.7.           Приложение 6 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по раздел ІV. т. 7 от необходимите документи 
за участие в процедура за възлагане на поръчка 

 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в процедура за 

възлагане на поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 

Представляваният от мен и указан по-горе кандидат: 
 
1. Не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност. 
 
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 
процедури съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 
3. Няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване. 
 
 
 
 
Дата: ............ 2020 г.     Декларатор: ................... 
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Индустриална зона, ул. „Черна” №1, Разград 7200,  
Тел.: +359 84 626 832, Факс: + 359 84 66 24 73; 

 

Процедура за възлагане на поръчка  Стр. 23 от 23 

 
VI.8.            Приложение 7 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 
по раздел ІV. т. 8 от необходимите документи за участие в 

процедура за възлагане на поръчка с предмет 
 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – 
ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД  

и преминаване от регулиран на свободен пазар" 
 
 

Наименование на Кандидата: ........................................................................... 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .............................................. (или друга идентифицираща информация 

в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен) 

 

Седалище: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

 

Адрес за кореспонденция: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

Телефон: .............................. ; 

Факс: ....................................; 

E-mail адрес: ................................... 

 

Лице за контакти:  

Име, фамилия:.............................................., длъжност .......................................; 

телефон: .......................................; моб.тел. ...........................................;  

факс: ...........................................; e-mail адрес: .......................................... 

 

4. Обслужваща банка: 

Име на банката:..................................................  

Банков код (BIC): .......................................................; 

№ на банковата сметка: 

IBAN ...................................; 

Титуляр на сметката: ............................................................................................ 

 
 
Дата: ............. 2020 г.     Подпис  

и печат: ............................ 


