
 
 

 
Изх.№228/31.03.2014г. 
 
 
 
 
 
 

ДО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
 

 
 

Уважаеми господа, 
 

Постъпило е искане на 27.03.2014г. във ВКС с вх.№3061/27.03.2014г. 
за разяснение по документацията на обществена поръчка, обявена от 
Върховния касационен съд с Решение № 295 от 10.03.2014год. на 
зам.председателя на ВКС 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-
153/11.02.2008г.от координатор на балансираща група”, формулирани са 
следните въпроси:  

 ПЪРВИ ВЪПРОС: „В документацията за участие няма упоменато 
изискване относно срок на извършване на плащане на фактурираните 
суми.Моля за уточнение дали Възложителят има условие относно 
минималния допустим срок на отложено плащане?” 

 
 ОТГОВОР: Възложителят не е въвел изискване за отложено 

плащане. Срокът за плащане по фактура е съгласно чл.303а, ал.3 ТЗ, както 
и съгласно ПТЕЕ. Изпълнителят може да предложи и друг срок, който да 
не е по-кратък от законоустановения. 
 
 ВТОРИ ВЪПРОС: „ Възложителят желае да бъде представен 
документ, доказващ, че кандидатите имат изградена система за енергиен 
мониторинг. Моля за уточнение относно броя точки за измерване –
електромери, които са обект на настоящата обществена поръчка” 
 

 
ОТГОВОР: Възложителят разполага с две точки за измерване –

електромери за  електрическа енергия, обект на настоящата поръчка 
 



ТРЕТИ  ВЪПРОС: „ Правилно ли разбираме, че утвърдените цена на 
задължения към обществото (16,37 лв./МВтч.) и акциз  (2 лв./МВтч.) 
трябва да бъдат включени в предлаганата цена на мегаватчас електрическа 
енергия?” 

ОТГОВОР: Както бе посочено и в разяснение с 
изх.№201/18.03.2014год. Възложителят изисква участниците да посочат 
крайна цена на предлаганата доставка. 

Участниците следва да имат предвид, че цената на електрическата 
енергия – средно напрежение е обект на държавно регулиране,  макар и не 
цялата, но по отношение на такси и акцизи, които се калкулират в цената. 
При промяна на техните ставки, следва да се прилагат условията на 
чл.43,ал.2 ЗОП по договорите за възлагане на обществени поръчки. 

 
 
 
 
 

Възложител: 
КРАСИМИР ВЛАХОВ 
Заместник на председателя на ВКС           
 
 
 
 

 
 
 
 
 


