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2017 г. в град София, се сключи настоящият договор

между:
1. Кирило-Методиевски научен център /КМНЦ/, със седалище и адрес на
управление: гр. София., ул. "Московска" No 13 ЕИК 1 Булстат: 831143303,
представлявано от Славия Георгиева Бърлиева- директор и Дима Ангелова Маринова главен счетоводител от една страна, наричана за краткост ЕЪЗЛОЖИТЕЛ
и
•

2."ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София
1000, р-н Триадица, пл. Позитано No2, ет.7, офис7, ЕИК 1 Булстат: 113570147,
заличенo име – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
представлявано от (Закон за защита на личните данни)
- Изпълнителен директор и
заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД -член на Съвета на директорите, регистрирано като ТЪРГОВЕЦ на
електрическа енергия с идентификационен номер TZZO19, осъществяващо
лицензионната деиност "търговия с електрическа енергия с права и задължения за
"
координатор на стандартна балансираща група съгласно Лицензия No, Л-191915 от
04.07.2005 г., от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
�

на основание чл. 112 и следващите по раздел I I , глава Тринадесета от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и Решение NоРИ-ОП-5 от 30.11.2016 г. на предсещпеля на БАН,за
активна
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на
определяне на из
електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна
балансираща група за нуждите на Българска академия на науките и самостоятелните
"
звена на БАН , вьв връзка с т. 9 от Споразумение NоДСД-31!25.08.2016 г. мещцу БАН икмн::L:(се
сключи настоящият договор за следното:
1.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.l.(l) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу
възнаграждение доставка на определени количества активна нетна електрическа
енергия по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и
съгласно приложенията към него.
(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретните количества нетна
активна електрическа енергия се прилагат "Правилата за търговия с електрическа
енергия" (ПТЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

(3) Изпълнителят известява договорените количества електрическа енергия на
съответния оператор на електроразпределителна мрежа под формата на дневни
графици за доставка, в които са отразени пачасовите количества, които Изпълнителят
доставя и продава на Възложителя, съгласно договора.
( 4) С настоящия договор Възложителят става непряк член на балансиращата гру:па на
Изпълнителя и прехвърля отговорността по балансирането за обектите, посочеЕи в
Техническата спецификация на поръчката.
(5) При необходимост от добавяне на нов обект или отпадане, на посочен в
спецификацията обект, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за това. За
новите обекти Изпълнителят е длъжен да извършва доставки на количествата активц.а
нетна електрическа енергия по цена, в размера и при същите условия, валидни за
първоначално уговорените с документацията обекти. При отпадане на предварително
заличени подписи на представител на Изпълнителя на всяка страница от договора – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД.

зададени обекти, Възложителят не подлежи на санкции и неустойки от страна на
Изпълнителя.
(6) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от
електроразпределителното предприятие, опериращо с мрежата, през която се пренася
електрическа енергия, в съответствие с деистващите технически и правни норми.
(7) При изпълнението на договора страните са длъжни да спазват изискванията на
Закона за енергетиката и наредбите към него, както и ПТЕЕ.
Чл.2.(1) Предметът на договора се изпълнява в местата на доставка на територията на
обектите на Възложителя към включените в електроразпределителната мрежа обекти
на Възложителя .
(2) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическа
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на
доставка.
(3) 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.
�

11.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.(1) Прогнозиата стойност на договора е в размер до 1 006,80 (хиляда и шест лева
и 80 стотинки) лева без ДДС.
(2) Възложителят заплаща доставената енергия в лева, съгласно предложената от
Изпълнителя в Ценовото му предложение Цена за 1 (един) MWh нетна активна
електроенергия: 67,12 шестдесет и седем лева и дванадесет стотинкиСшестдесет и
седем лева и дванадесет стотинки) лева без ДДС.
(3) Договорената цена по ал. 2 включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с
изпълнение на договора, цена за доставка на нетна активна електрическа енергия,
разходи за балансиране, разходи за осигуряването на допълнително предлаганите
услуги по отговорност за балансиране и разходи за прогнозиране на потреблението,
без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрираните
небаланси при излишък или недостиг.
(4) В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната
балансираща група, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да
заплаща такса за участие в балансиращата група.
(5) В срока на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на
Изпълнителя цена по ал. 2 не се променя, освен в случаите, предвидени със закон.
Чл. 4.(1) Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа
енергия за отчетния период, съгласно показанията на уредите за търговско мерене по
цената предложена от Изпълнителя в чл. 3, ал. 2 от договора, като върху тази цена се
начисляват допълнително и дължат законосъобразния размер на ДДС, суми за акциз,
добавка "Задължения към обществото, цената за достъп и пренос по
електропреносната мрежа, цената за достъп и пренос по електроразпределителната
мрежа, добавка към цената за отдадена/ консумирана енергия, утвърдена от КЕВР и
всякакви други нрмативно определени добавки върху цената на електрическата
енергия, независимо от тяхната форма.
(2) Плащанията се извършват от Възложителя в лева, по банков път, в срок ЗО дни след
издаване на фактура за съответния месец, придружена с отчет на изразходваното
количество електроенергия за всеки обект поотделно, по следната Банкова сметка ща
Изпълнителя:
•

Банка, адрес
BIC
IВAN

1

заличено име на банка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал.
1, т. 1 и чл. 73 ДОПК
•

заличена банкова сметка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 ДОПК
•

Ш.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок до 30.06.2019 г. и влиза в сила от датата
на подписването му от страните. Началната дата, на която започва предоставянето на
услугата е датата на регистрация на първия регистриран график за съответния обект
на възложителя по този договор.
ИЗМЕРВАНЕ
ЕНЕРГИЯ
IV.

НА

ДОСТАВЕНАТА

И

ПОЛУЧЕНА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Чл.6.(1) Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се
извършва в мястото на доставка на електрическа енергия, в съответствие с
изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
(2) Средствата за търговско измерване трябва да отговарят на съответните нормативно
технически документи по отношение на техническите и метрологичните изисквания и
характеристики, описание и точност.
V.

ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл.7.(1) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
( 2 ) Отчитането на доставената електрическа енергия за съответния месец се извършва
еднократно по показанията на уредите за търговско мерене на съответните
измервателни точки.
( 3) Количествата електрическа енергия по настоящия договор се определят съгласно
данните, предоставени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа на
страните или средствата за контролно мерене на Възложителя.
( 4) При установяване на различия между измерените 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.
VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят има право:
1. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци.
2. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение,
разминаващо се с 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 за изпълнение.
3. Да получава от Изпълнителя информация, данни или документи по начина и в
сроковете, посочени в Договора.
Чл. 9. Възложителят е длъжен:
1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за осъществяване на
задълженията му по предмета на договора;
2. Да заплаща на Изпълнителя реално консумираната електрическа енергияj
съгласно средствата за търговско измерване по цената, посочена в настоящия
договор;
3. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор.
4. Да уведомява Изпълнителя при: невъзможност или забавяне на изпълнението на
задълженията му по договора; провеждане на планови ремонти или други дейности,
•

•

които биха повлияли на изпълнението на задължението му за приемане на
договорените количества; промяна на лицата, които го представляват или са
упълномощени да извършват деиствия по изпълнението на договора; промяна в
данните, необходими за издаване на фактури.
�

VII.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 10. Изпълнителят има право да получи възнаграждение за реално
консумираните от Възложителя количества електрическа енергия, съгласно
средствата за търговско измерване, в сроковете и при условията, предвидени в този
договор.
Чл. 11.(1) Изпълнителят е длъжен:
1. Да продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в
мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и настоящия договор;
2. Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез стандартна
балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса
за участие.
3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че
да осигури изпълнението на настоящия договор, включително като осъществява
контрол върху извършваните дейности. Изпълнителят осигурява достъп на
служители на Възложителя до всяка изисквана от Възложителя информация.
4. Да осигурява периодично достъп на Възложителя до данни от системата за
мониторинг на потреблението на измервателните точки.
Да издава на Възложителя обща фактура за консумираната нетна електрическа
5.
енергия и разходите за мрежови услуги.
6. Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти, станали му известни при
изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на
срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно
известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.
Чл. 12.(1) Изпълнителят поема отговорността за балансиране на обектите на
Възложителя в стандартната балансираща група.
Изпълнителят поема задължение да изготвя прогнозни графици за доставка от
(2)
името на Възложителя на база данни от системата на "Електроенергиен системен
оператор" ЕАД и съответния оператор на електроразпределителна мрежа.
Изпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на
сделките с балансираща енергия пред "Електроенергиен системен оператор" ЕАД,
както и да заплаща разходите за балансиране на балансиращата група, съгласно
изискванията и условията на ПТЕЕ.
Чл. 12 а (1). Изпълнителят отговаря за прилагането и спазването на Кодекса на
труда и на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и
противопожарна охрана, съгласно законодателството в Р България във връзка с
изпълнението на договора.
(2). Изпълнителят отговаря за живота и здравето на работещите свои служители,
както и ако от действията на Изпълнителя се увреди живота или здравето на друrи
лица.
VIII.

•

ГАРАНЦИЯ ЗА.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3
% от прогнозиата стойност на договора без ДДС - 30,20 лв. /тридесет лева и двадесет
стотинки/ по следната Банкова сметка на Възложителя:
•

•

Банка, адрес
BIC
IВAN

Уникредит Булбанк, клон Батемберг
UNCRВGSF
BG47UNCR9660З119921511

(2) В случай, че Изпълнителят представя банкова гаранция за изпълнение, същата
следва да бъде неотменима и безусловна, със срок не по-кратък от ЗО дни след изтичане
на срока за изпълнение на договора.
(3) В случай, че Изпълнителят представя застраховка, същата следва да обезпечава
изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
Чл. 14. (1) При липса на възражения по изпълнението на договора, Възложителят
освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до ЗО
дни след датата на изпълнение на договора.
(2) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията - като може да усвои
цялата сума по гаранцията или част от нея, когато Изпълнителят системно не изпълнява
някое от задълженията си по договора.
(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно
неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата на гаранцията може
да бъде усвоена изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) Възложителят има право да усвоява дължимите от Изпълнителя суми за неустойки и
обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение.
(5) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на
Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право
да търси обезщетение по общия ред.
IX. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.15. Работата на Изпълнителя се. счита за приета с плащането от Възложителя на
представената обща месечна фактура за консумираната активна електрическа енергия и
разходите за мрежови услуги, оформена съгласно изискванията на закона.
Х. САНКЦИИ

Чл.16.(1) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължение за доставка
на електрическа енергия, съгласно договора, същият дължи на Възложителя
неустойка в размер на З% от общата прогнозна стойност по договора.
(2) При забава в плащането на дължимата сума, Възложителят дължи неустойка в
размер на законната лихва за забава от неплатената в срок сума за всеки ден
закъснение.
(3) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи
обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и
търговско законодателство на Република България.
XI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изтичане срока на договора;
2. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност от страна на
Изпълнителя;
3. При прекратяване/отнемане лицензията на Изпълнителя, с влязло в сила решеиме
на КЕВР.
4. Когато са настъпиЛИ съществени промени във финансирането на общественаv а
поръчка, обект на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не �
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага
след настъпване на обстоятелствата.
(2) Възложителят може да прекрати договора с едномесечно предизвестие, в случай на
неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо се с

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на
Изпълнителя.
(3) Възложителят прекратява договора при възникване на обстоятелствата по чл. 118,
ал. 1 от ЗОП и при условията на чл. 118, ал. 2 от ЗОП.
При прекратяване на договора Възложителят заплаща всички дължими суми за
доставената електрическа енергия до датата на прекратяване на договора.
XII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.18. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени
в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.
Адресите на страните по договора са:
На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, пл. Позитано No2, ет.7, офис 7, тел. 02/89 59
146
На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Московска" No 13 тел. 359 02 9870261.
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми
за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и
когато са изпратени на стария адрес.
(3) За дата на съобщението се смята:
датата на предаване - при ръчно предаване;
датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
датата на приемане - при изпращане по факс.
(4) Страните упълномощават следните свои представители, които да контролират
изпълнението на договора и подписват документи по ал.(1):
заличенo име –
Представител на Изпълнителя: чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
, тел. 02/89 59 146
Представител на Възложителя: Славия Георгиева Бърлиева- Бекирова,
Директор
1000 София, ул. "Московска" No 13, e-mail: kпшc@bas.bg тел.: 02/9870261
XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. (1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва
подизпълнител(и), Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на чл. 66 и чл.
115 от ЗОП и чл. 75 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). Изискванията по чл.
66 и чл. 115 от ЗОП и чл. 75 от ППЗОП се отнасят и за подизпълнителите на
Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение в срок
до 7 дни от влизането в сила на настоящия договор.
(2) При писмено съгласие на Изпълнителя, Възложителят може да заплаща дължими на
Изпълнителя суми директно на съответния подизпълнител. Плащането се извършва
срещу фактура, писмено съгласие на Изпълнителя и протокол за приемане на работата
на подизпълнителя -ако е приложимо. Плащането се извършва в срок до 9 работни дни
след получаване на посочените документи от Възложителя.
Чл.20. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в предвидените в ЗОП
случаи.
Чл.21. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
този договор.
Чл.22. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по пово:ц
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкув$е,
недеиствителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а ПРf!:
нелостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.23. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилага действащото в
Република България законодателство.
Чл.24. Неразделна част от настоящия договор са:
�

·

Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на
договора
Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Ценово предложение на Изпълнителя
Гаранция за изпълнение
Документи по чл.58, ал.l от ЗОП.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

заличени подписи на представителите на Възложителя и Изпълнителя - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон
за защита на личните данни).
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