ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„ ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА НА БУЛ.
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СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на
съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно
Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”

1. Копие на Решение № 295 от 10.03.2014г. за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка.
2. Обявление за обществена поръчка.
3. Указания за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка.
4.

Пълно описание и техническа спецификация.

5. Декларация по чл.47 ал.1 т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.3 и ал.5 т.2 от Закона за обществените
поръчки.
6. Декларация по чл.47 ал.1 т.1, ал.2, т.2а и т.5 и ал.5 т.1 от Закона за обществените
поръчки.
7. Образец на Ценово предложение за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка.
8. Образец на Техническо предложение за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка.
9. Образец на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
10. Информация за участника (по образец).
11. Проект на договор.
12. Образец на Декларация за приемане клаузите на проекта на договор.
13. Декларация по чл.4,ал.7 и по чл.6,а.5, т.3 ЗМИП- образец.
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УКАЗАНИЯ
за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната
власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря
на предварително обявените условия на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл.47, ал.1 ЗОП и е :


осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.
престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3 ал.2 от
ЗОП.


обявен в несъстоятелност;



в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл.47,ал.2, т.1,т.2а,т.3,т.5, а именно:


който е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай,
че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; (чл.47 ал.2 т.1 от
ЗОП)


който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; (чл.47 ал.2
т.2а от ЗОП)



който има 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, или има задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен; (чл.47 ал.2 т.3 от ЗОП)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата
на бул. „Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
стр. 3 от 28



който е 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; (чл.47 ал.2 т.5 от ЗОП)

В процедурата не може да участва:


участник, при който лицата по чл. 47 ал.4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; (чл.47 ал.5 т.1 от
ЗОП)



участник, който е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; (чл.47 ал.5 т.2 от ЗОП)

ІІ. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
При изготвяне на офертата, участниците трябва да се придържат точно към обявените от
Възложителя условия.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
Офертата се изготвя по приложения в документацията образец:
Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както
следва:
плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от
Възложителя съгласно чл. 56 ал.1 т.1-6, 8,11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за
подбор на участниците:


копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23
от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец и копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице;

При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият;
Документ за гаранция за участие – 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;
доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени
в Обявлението за обществена поръчка:
Минимални изисквания: 1. Участникът да е реализирал оборот от доставки на ел. енергия
по свободно договорени цени и координатор на балансираща група общо за последните три
години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата на която е учреден или започнал
дейността си, който следва да не е по-малък от 300 000 лв.
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Доказва се с справка-декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на ел.
енергия по свободно договорени цени общо за последните три години /2011, 2012 и 2013 г./,
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато по
обективни причини участникът не е в състояние да представи документите, изисквани от
Възложителя, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг
документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Забележка: При участие на обединение, доказателствата за икономически и финансови
възможности се представят от участниците /съдружниците/, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т. 6 от ЗОП. При участие на
подизпълнители доказателствата за икономически и финансови възможности се представят
и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
 Доказателства за технически възможности на участниците, съгласно чл.51ЗОП:
Минимални изисквания: - 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 договора с
предмет сходен с предмета на поръчката (доставка на електрическа енергия), включително
до датата определена като краен срок за получаване на оферти;
2. Участниците следва да са лицензирани за „търговия с електрическа енергия“, включващо
дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими
нормативни актове;
3. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията
на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката
;
4. Участниците да докажат, че разполагат с изградена система за мониторинг на
измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line;
5. Участниците да декларират потвърждаване на възможностите за доставки на цялото
количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен
текст, оригинал;
Доказателства за технически възможности:
Списък на основните договори за доставки със сходни на предмета на поръчката (доставка
на електрическа енергия), изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013),
включително до датата определена като краен срок за представяне на оферти, с посочване на
предмет, стойности, дати на сключване на договорите, получателите и период на
изпълнение, придружени от препоръки за добро изпълнение;
- Валиден лиценз, издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона
за енергетиката, включващо дейността „координатор на балансираща група” – заверено
копие;
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на
стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката– заверено
копие; - Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с изградена система за
мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line – оригинал или
заверено копие; - Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с
консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на Възложителя свободен текст, оригинал;
- Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество
електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен текст,
оригинал;
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- Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата
група – оригинал или заверено копие;
Забележка: При участие на обединение, доказателствата за техн.възможности се представят
от участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с
критериите за подбор по чл.25, ал.2, т. 6 от ЗОП. При участие на подизпълнители
доказателствата за техн.възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
В същия плик се поставят още:


декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1, ал.2,т.2а и т.5 и ал.5 т.1
от Закона за обществените поръчки;



декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.3 и ал.5
т.2 от Закона за обществените поръчки;



подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите,
които ще извършват, и дела на тяхното участие;



срок на валидност на офертата, която не може да бъде по-кратка от посочената в
обявлението;



декларация за приемане условията в проекта на договор;



документ за действителния собственик на юридическото лице по смисъла на чл.6 от
Закона за мерките срещу изпиране на пари, допуска се и декларация



административни сведения за участника



пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат
представителни функции) – Пълномощното следва да е нотариално заверено,
оригинал;



списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.



образец на оферта;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56 ал.1, т.1, 4,
5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно
вида и дела на участието им.
Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят
документите по чл.56 ал.1 т.7 и т.9, свързани с изпълнението на поръчката. Техническото
предложение следва да съдържа информация за изпълнението на поръчката.
Плик №3 с надпис „предлагана цена”, съдържащ ценовото предложение на участника. В
този плик се поставя и декларация по чл.4,ал.7 и по чл.6,а.5, т.3 ЗМИП – по образец.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал.1 т.1 от
ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1 т.4, 5, 6, които са на
чужд език, се представят и в превод.
Всички документи трябва да са:
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заверени копия на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та,
представляващо участника и мокър печат.
всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с
предложението не повече от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е
изрично записана в тях.
всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език.
Не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
Участникът трябва да проучи всички образци и условията на настоящата документация.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или
представянето на оферта, неотговаряща на условията води до отстраняването му.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощените
лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника.
Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената
поръчка преди часа и датата, посочени в обявлението като краен срок за представяне на
офертите.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху
плика участникът посочва наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност факс и електронен адрес.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 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 за получаване или в
незапечатан или скъсан плик, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
Критерии за оценка на офертата – най-ниска цена. Ще се оценява общата предложена цена
за срока на договора,по прогнозното количество електроенергия, на база посочена единична
цена за 1МWh.
Прогнозното количество електроенергия не ангажира Възложителят да го потреби, като
доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за
месец и за целия период на договора.

ІІІ. ГАРАНЦИИ
Участниците
1000 лева.

представят

гаранция

за

участие

в

процедурата

в

размер

на

Когато гаранцията е във вид на парична сума, тя трябва да е внесена по сметката на
възложителя:
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03
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Когато е учредена банкова гаранция, тя трябва да е със срок не по-кратък от срока на
валидност на офертата.
Документ за гаранция е част от офертата.
При подписването на договор участникът, определен за изпълнител, представя документ за
внесена гаранция за изпълнение в размер на 2% от прогнозната стойност на договора без
ДДС, на база на предложената цена за прогнозно количество ел.енергия или оригинал на
безусловна, неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена от
българска банка в полза на възложителя, в размер на 2% от стойността на договора и за
срока на неговото изпълнение.
Гаранцията се освобождава в 30-дневен срок след окончателното приключване на
изпълнението на договора. Реда и начина за усвояване на гаранцията при неизпълнение на
договора от страна на изпълнителя е посочен в проекта на договора.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид.
Обменът на информация се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от
тези средства по избор на Възложителя.
Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват
лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или
по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
V. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените
поръчки . Настоящите указания имат за цел да обезпечат равния и еднакъв достъп на всички
участници и да ги улеснят при подготовката на офертите им.
Посочените в настоящата документация условия за изпълнение на поръчката, технически
спецификации и други изисквания на Възложителя имат характер на преддоговорни
отношения и ще бъдат неизменна част от окончателния договор.
В случай на несъответствие между условията, посочени в настоящите указания и тези в
обявлението, се прилагат изискванията в обявлението.
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на
съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно
Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по
смяна на доставчик на електрическа енергия, Закона за Енергетиката ЗЕ/17.07.2013г. и
решение на ДКЕВР от 28.06.2013г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар.
Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на възложителя.
Срок на договора - 12месеца, считано от датата на
доставка.

регистрация на първия график за

Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора, е
определено на база консумираната енергия през последните 12 месеца и възлиза общо на
2 200 МWh, в т.ч. СрН и НН.
Мерене страна СрН- 1 061 МWh- които са предмет на настоящата поръчка
Мерене страна НН-1 139 МWh
Доставка на средно напрежение се извършва за обект Съдебна палата, гр.София,
ул.”Витоша” №2.
Участниците в процедурата трябва да са лицензирани като търговец на електрическа
енергия съгласно чл. 39, т.13, във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и
координатор на стандартна балансираща група.
Цената за доставка трябва да включва единна цена за доставка на нетна активна
електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за
излишък и недостиг на небалансите, както и такса за участие в балансиращата група.
Цената на електроенергията за срока на договора не подлежи на увеличение.
В приложената по-долу таблица е описано количеството ел.енергия, изразходвана през
предходните 12 месеца.
Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва , съгласно
Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване на
количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.
Следва изпълнителят да предостави на възложителя услуга по прогнозиране на потребление
и да поеме за своя сметка разходите по балансирането.
Участникът следва да има възможностите за доставки на цялото количество електроенергия
в необходимите срокове и с необходимото качество.
Изпълнителят следва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка,
достъпна за възложителя – ON LINE - копие.
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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.

Разход за електрическа енергия за Съдебна
палата - гр. София / средно напрежение /
средно напрежение (kWh)

2013 г.

тройнотарифно
върхова

дневна

нощна

общо

януари

29735,00

54866,00

21507,00

106108,00

февруари

25900,00

47217,00

19056,00

92173,00

март

24966,00

46162,00

20820,00

91948,00

април

25500,00

39344,00

20152,00

84996,00

май

22006,00

35391,00

20502,00

77899,00

юни

22080,00

36255,00

19974,00

78309,00

юли

22478,00

37421,00

20963,00

80862,00

август

20917,00

35401,00

20475,00

76793,00

септември

22783,00

35609,00

19784,00

78176,00

октомври

28625,00

44602,00

21614,00

94841,00

ноември

25396,00

47081,00

21694,00

94171,00

декември

28633,00

51110,00

23429,00

103172,00

Всичко

299019,00

510459,00

249970,00

1059448,00

Заплатени за 2013 год. - 147 518, 47 лева без ДДС
Прогнозна стойност за 2014 год. - 150 000 лева без ДДС
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ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.2 и т.3, ал.2 т.1, т. 3 и ал.5 т.2 от Закона за
обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта №.........................., издадена на ..........................
(дата на издаване)

от МВР гр. .............................,
(място на издаване)

В

КАЧЕСТВОТО

МИ

НА

ПРСТАВЛЯВАЩ......................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ....................................................................................................,

тел./факс ...............................,
..................................,

вписано

в

търговския

регистър

по

партидата

на

ЕИК .............................., ИН по ЗДДС ..........................., заемащ качеството си на
.........................................
(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник/подизпълнител/участник в обединение:
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(ненужното се зачертава)

Не е обявен в несъстоятелност.
Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай, че
участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда и
не е преустановил дейността си.
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 и
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.
Не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.

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

..............................г.

Декларатор: .................................

(дата на подписване)

Декларацията се попълва от едно от лицата по чл.47 ал.4 от Закона за обществените поръчки, които могат да представляват
участника самостоятелно.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1, ал.2, т.2а и т.5 и ал.5 т.1 от Закона за
обществените поръчки

Долуподписаният/ата ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта №.........................., издадена на ..........................
(дата на издаване)

от МВР гр. ............................., представляващ .....................................................................................,
(място на издаване)

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ....................................................................................................,

тел./факс ..............................., вписано в търговския регистър по партидата на
..................................,

ЕИК .............................., ИН по ЗДДС ..........................., в качеството си на
.........................................
(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл.194—217 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
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2. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в
поръчки по чл.3 ал.2 от ЗОП, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение.
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.
Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

..............................г.

Декларатор: .................................

(дата на подписване)

Декларацията се попълва от всяко едно от лицата по чл.47 ал.4 от Закона за обществените поръчки, в зависимост от правно
организационната форма на участника
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на
съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно
Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”

Настоящата ценова оферта е подадена от
………………………………………………………………………………...………………………
(наименование на фирмата участник)
и е подписана от ...........................................................................................………………………....
(трите имена)
в качеството ми на .................................................................................................…..........................
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящето, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната
власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
Цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на средно
напрежение за целия срок на договора............................................................./цифром и
словом/ без ДДС.
Цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на средно
напрежение за целия срок на договора............................................................./цифром и
словом/ с ДДС.
Цена на 1 /един/ MWh нетна електрическа енергия .................................лв. /словом
........................../ лева без вкл. ДДС
Цена на 1 /един/ MWh нетна електрическа енергия ................................./словом
........................../ с вкл. ДДС
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Декларираме, че предложената от нас цена е крайна и в нея са включени всички разходи по
доставката. В цената не са включени разходи за балансиране и такса за участие в
балансиращата група и такива няма да се начисляват за сметка на Възложителя.
Прогнозното количество електрическа енергия не обвързва възложителя да го изразходва
или да се лимитира с това количество. Изпълнителят следва да доставя необходимите
количества електрическа енергия в необходимия срок и качество.

дата: _____________ г.

подпис и печат:_____________
_________________________
(име и фамилия)
_______________________________
(длъжност на представляващия участника)
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ:__________________________________________________________________________
(наименование на участника)
Представлявано от - ____________________________________________________________
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето „Техническо предложение” за изпълнение на
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Доставка на
електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната
власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
(свободен текст, включващ описание на процеса по изпълнение предмета на поръчката,
съгласно техническото задание и спецификации на възложителя)
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Декларираме, че срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от
датата на регистрация на първия график за доставка.
Декларираме, че ще предоставим на възложителя необходимото количество електрическа
енергия в необходимите срокове и качество.
дата: _____________ г.

подпис и

печат:_____________

___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на
съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно
Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”

от .............................................................................................................................................,
(наименование на юридическото лице)
със
седалище
и
адрес
....................................................................................................,
вписано в търговския
................................,

регистър

по

партидата

на

ИН
по
ЗДДС
...............................,
...........................................................................,

на

управление

..........................................,

представлявано

в
качеството
си
.................................................................................................................................

ЕИК

от

на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа
енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната
палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на
МП от координатор на балансираща група”
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1. Запознахме се с документацията за участие и с посочените в нея изисквания за участие в
процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената
поръчка, които заявяваме, че приемаме.
2. Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията
на чл.57 ал.2 от Закона за обществените поръчки сме поставили в плик с надпис
„Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.
3. Декларирам, че представляваното от мен дружество ........................................, като
участник в процедурата отговаря на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително
обявените условия от Възложителя.
4. При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме (ненужното се
изтрива)
подизпълнители:
.....................................................................................................................
5. Прилагаме документите, удостоверяващи че посочения(те) от нас подизпълнител(и)
отговарят на всички изисквания на Възложителя.
6. В случай, че ............................................................ бъде определен за Изпълнител на
обществената поръчка, се задължаваме, преди подписването на договора да представим:
а) Гаранция за изпълнение в размер на 2% от максималната прогнозна стойност на договора
без ДДС в една от следните форми:
- банкова гаранция;
- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03
б) Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от
съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, посочени в обявлението.
7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срока на договора.
8. Валидност на предложението ..............................................................
В съответствие с изискванията на чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП прилагаме списък на документите,
съдържащи се в настоящата оферта.

Подпис: .................
Дата: ......................
Име и фамилия: .........................
Длъжност: ..................................
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа
енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната
палата на бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на
МП от координатор на балансираща група”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

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: .................................................................................................................
IBAN сметка за възстановяване на гаранцията за участие
................................................................., BIC код: ...........................................
Подпис: ...........
Дата: .............
Име и фамилия: ....................
Длъжност: .........................
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Д О Г О В О Р-ПРОЕКТ
Днес…………………. 2014 г. в гр. София, между страните по договора:
ВЪРХОВНИЯТ
КАСАЦИОНЕН
СЪД
с
адрес:
гр.София,
бул.”Витоша”№2,
Идентификационен № по ЗДДС: BG 121268006, представляван от КРАСИМИР ВЛАХОВЗаместник на председателя на ВКС, упълномощен със заповед № 212 от 19.02.2014г.,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
...………………..…………………………………. , със седалище и адрес на управление гр.
…….………………, ул. ………………….……………, тел. № …………………, факс
№……………..........., ЕИК …….………………....., Идентификационен № по ЗДДС
………………..,
представлявано
от
……………………………….……………………………............., регистрирано като търговец на електрическа енергия,
осъществяващо лицензионата дейност „търговия с електрическа енергия”, съгласно
Лицензия № .................................................................., наричано по-нататък в Договора
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
на основание Решение № …………/……………2014 г. на заместник на председателя на ВКС
Красимир Влахов за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на
обществената поръчка и чл. 41 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Предмет на договора: „Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за
нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата на бул. “Витоша” №2 в
гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на
балансираща група”
В настоящия договор ще бъдат използвани някои съкращения, както следва:
- 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/.
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва доставка на
определени, съгласно ал. 2 количества нетна активна електрическа енергия средно
напрежение по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и
съгласно приложенията към него.
(2) Договорените количества се известяват на ОЕМ под формата на дневни 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
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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.
ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в сила от
датата на регистрация на първия график за доставка.
ІII. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА
ПЛАЩАНЕ.
Чл.3. (1) Цената за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за средно
напрежение е: ......................................... /............................................./ лева без ДДС.
(2) Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето на
действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия. Към тази сума се
начислява ДДС.
Чл.4. (1) В цената по чл. 3 се включва единствено цена за доставка на нетна активна
енергия, без допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг .
(2) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената енергия в лева, след издаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчната фактура – оригинал. Плащането се извършва с платежно
нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не подлежи на увеличение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група.
(4) Плащанията се извършват по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка в
срок от ............................ (..............словом) календарни дни от датата на издаване на
фактура.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка ..................................
IBAN: .................................
BIC: ....................................
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на настоящия договор да
представи гаранция за изпълнението му в размер на 2 /два/ % от прогнозната стойност на
договора или сума в размер на ........................ лв. /словом ............................/.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за
изпълнение и същата се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един месец след прекратяване на
настоящия договор, след като страните подпишат писмено споразумение, че отношенията
помежду им са уредени и никой няма претенции за неустойки по договора.
(2) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и загуби, причинени от неизпълнение
или неточно /лошо/ изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата на гаранцията за изпълнение, частично
или изцяло, като обезщетение за нанесени вреди и/или дължими неустойки поради
неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по договора в
установените в него срокове.
(4) В случай, че преди изтичането на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои гаранцията или
части от нея, поради възникнало основание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок от 1
/една/ седмица, да възстанови гаранцията в пълен размер.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия в мястото на
доставка, съгласно ПТЕЕ;
2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на
стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
заплаща такса за участие;
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ
така, че да осигури изпълнението на настоящия договор;
4. да издава данъчни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество енергия в
указаните в този Договор срокове;
5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове 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
Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.;
6. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора;
7. 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;
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията му по предмета на договора;

на

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на доставка,
съгласно уговореното в настоящия договор;
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2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цената,
определена съгласно уговореното в раздел III от настоящия договор;
3. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор;
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на
изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия
по изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
5. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора;
6. 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.
Чл.10. (1) По разпореждане на ОЕМ, съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще увеличава,
намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа
енергия или ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ, при условие, че
такова увеличаване, намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката на ОЕМ се
налага от ограничения в електроенергийната система.
(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат съгласно
ПТЕЕ.
Чл. 11. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, различно
от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение дадени от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с
едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция.
VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.12. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в
мястото на доставка;
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в
мястото на доставка.
(2) 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.
VІІ. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл.14. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на
доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ и действащите
правила за измерване на количеството електрическа енергия.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата
на бул. „Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от координатор на балансираща група”
стр. 24 от 28

(2) 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.
VІІІ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл.15. Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл.16. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните или средства за контролно
мерене на Възложителя.
Чл.17. 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 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация,
удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел
да се определи причината за различията.
ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ.
Чл.18. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи
неустойка в размер на ОЛП, завишен с 10 пункта върху изплатената от предходния месец
сума до отстраняване на неизпълнението. Усвояването на неустойката не лишава
изправната страна да претендира обезщетение за по-големи вреди по общия ред.
(2) Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на непреодолима сила,
дефиницията за която страните се съгласяват да се счита тази определена от законодателя в
чл. 306 от Търговския закон и/или непредвидени обстоятелства, дефиницията за които
страните се съгласяват да се счита тази определена в Закона за обществени поръчки.
Чл.19. При установяване на неизпълнение на клаузи от настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при условията на чл. 11 от настоящия
Договор.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.20. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. с изтичане срока на действие на договора.
2. по взаимно съгласие на страните;
3. с едностранно 30 дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
условията на чл.11;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му;
5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.
Чл.21. Прекратяването на Договора не освобождава страните да уредят финансовите си
взаимоотношения.
ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Договорът влиза в сила от и при условията на чл. 2 от настоящия договор и при
условие, че е представена гаранцията за изпълнение на договора, както и документите от
съответните компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47
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от ЗОП, които са приложими за настоящата поръчка.Настоящият договор не подлежи на
промяна, освен в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки
Чл.23. 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. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите 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.24. Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по
изпълнението му ще се осъществява на следните адреси, телефони и факсове, а именно:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. София, ул. „ Витоша” № 2
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр……………………………;
контакти:……………………

ул……………………………….…,

тел.

факс…………………………,
mail:…………………………………………………………………….

за
e-

Чл.25. Възникналите проблеми относно изпълнението на този Договор ще се решават по
споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие, по реда на
действащото законодателство на Р. България.
Чл.26. За всички неуредени въпроси в настоящия договор, ще се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Чл.27. Страните ще определят до влизане в сила на договора свои представители –
длъжностни лица, които да отговарят за изпълнение на настоящия договор са:
Чл.28. Неразделна част от настоящия договор e офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ДОРОТЕЯ ИВАНОВА
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане клаузите на проекта на договор
Долуподписаният/ата ...............................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .............................., притежаващ/а лична карта №.........................., издадена на
..........................
(дата на издаване)
от МВР гр. ............................., представляващ
.....................................................................................,
(място на издаване)
юридическото лице)

(наименование на

със седалище и адрес на управление
....................................................................................................,
тел./факс ..............................., вписано в търговския регистър по партидата на
.............................. ЕИК .............................., ИН по ЗДДС ..........................., в качеството си на
.........................................
(длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам клаузите в него.

............................г.

Декларатор: .......................

(дата на подписване)

Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по
регистрация.
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Декларацията се поставя в плик №3 към ценовото предложение!

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.4,ал.7 и по чл.6,ал.5, т.3 ЗМИП
Долуподписаният/ата:.........................................................................................................................
/ име, презиме, фамилия и ЕГН/
С постоянен адрес :.....................................................................................................................,
С гражданство...........................................................................................................................,
Притежаващ документ за самоличност.......................................................................................,
В качеството ми на.............................................../качеството на представителната власт/
в......................................................................................, с БУЛСТАТ...............................................
с дан.№..............................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
Паричните средства на посочената тук операция „Доставка на електрическа енергия на
средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата на
бул. “Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед № ЛС-04-153/11.02.2008 на МП от
координатор на балансираща група”,
имат следния
произход:.......................................................................................................................................

Декларатор:...............................
Дата:
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