Приложение № 4
ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
№…………../………………

Днес,…………….. 2020 г., в град Бургас, между:
………………………., ЕИК ………………., с адрес: гр. Бургас, …………………..,
представлявано от ……………………………….., наричано по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
…………………….., ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление:
………………………………………………, представлявано от ………………………,
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи
настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
доставка на количества нетна активна електрическа енергия, да изпълнява отговорностите
за балансиране като координатор на балансираща група и да извършва всички останали
услуги, включени в предмета на договора в качеството му на договор за комбинирани
услуги, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), за
посочения в настоящия договор обект в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
посочени в Техническата спецификация, и съгласно Техническото и Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответно Приложения № 1, № 2 и № 3, неразделна част от настоящия
договор.
(2) Предметът на настоящия договор включва следните дейности:
1. Доставка на активна нетна електрическа енергия, ниско напрежение, по свободно
договорени цени за обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъединен към електроразпределителната
мрежа на електроразпределително дружество: „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД;
2. Извършване на дейностите на координатор на балансираща група, съгласно
Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и
Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) за нуждите на обекти
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. Прогнозиране на потреблението на електрическа енергия за обектите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, планиране и договаряне на конкретните количества, заявяване и
балансиране;
4. Извършване на процедура по първоначална регистрация на свободния пазар пред
съответния мрежови оператор (иницииране и извършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички
необходими действия в рамките на процедурата по първоначална регистрация на свободния
пазар) - при необходимост съгласно условията, посочени в Техническата спецификация,
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както и по отношение на нови обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Извършване на процедура по смяна на доставчик и координатор на балансираща
група пред съответния мрежови оператор - извършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички
необходими действия в рамките на процедурата по смяна на доставчик и координатор на
балансираща група съгласно ПТЕЕ;
6. Пълно администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия
с лицензирания оператор на електроразпределителната мрежа на територията, на която се
намира измервателн точки, и с Електроенергийния системен оператор (ECO) за обекта на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и уреждане на финансовите взаимоотношения, касаещи мрежовите
услуги за крайни клиенти, с всички OEM.
(3) Конкретните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително като доставчик и
координатор на балансираща група, са посочени в Техническата спецификация
(Приложение № 1) и приложимите нормативни актове. По отношение на планирането и
договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат
ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на координатор на стандартна балансираща група.
(4) Обектът, включен в обхвата на настоящия договор, е описан в Таблица № 1 приложение към Техническата спецификация. В обхвата на настоящия договор е включена
и доставката на количества нетна активна електрическа енергия за новопридобити по време
на действието на договора обекти/партиди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) 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.
(6) При отпадане, преместване или добавяне на обекти/партиди през срока на
действие на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му, като
дейностите, включени в предмета му, се изпълняват за срок от 12 (дванадесет) месеца,
считано от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор (ECO) на първия
регистриран график за доставка на нетна електрическа енергия и влязла в сила смяна на
доставчик и координатор на балансираща група.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата
на първия регистриран график за доставка на електрическа енергия в системата за
администриране на електрическа енергия.
Чл. 3. (1) Мястото на изпълнение на доставката е на територията на Република
България, като същото попада в територията, обслужвана от „ЕВН България
електроразпределение“ ЕАД и е посочено конкретно в Таблица № 1 към Техническата
спецификация.
(2) В срок до три дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до три дни от
настъпване на съответното обстоятелство. 1
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Клаузата е приложима при участие на подизпълнител/и. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи
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III. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РАЗХОДИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПЛАЩАНЕ.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Цената за доставка на 1 (един) кWh нетна активна електрическа енергия е
в размер на ………………. лв. (………………………..) лева без ДДС, като същата не
подлежи на увеличение за срока на действие на договора.
(2) Цената включва цената на активната електрическа енергия, цената на доставката
на електрическата енергия и всички други разходи, свързани с доставката (разходи за
прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни
графици и др., свързани с изпълнението на поръчката при спазване на изискванията на
възложителя).
(3) Единичната цена по ал. 1 е приложима за всички тарифни зони и за всички обекти
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) По силата на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща и всички държавно
регулираните разходи - за мрежови услуги (достъп до мрежата и пренос на електрическа
енергия), цена (такса) „задължения към обществото” и акциз, които при фактуриране следва
да бъдат посочвани на отделни редове във фактурата.
Чл. 5 (1) Общата прогнозна стойност на настоящия договор за срока на изпълнение е
в размер на ………… (……………………) лева без вкл. ДДС.
(2) В стойността са включени всички плащания за доставка на нетна електрическа
енергия за обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включен в поръчката, разходи за мрежови услуги
(достъп до електропреносната мрежа, пренос на електрическа енергия през
електропреносната мрежа, достъп до електроразпределителните мрежи и пренос на
електрическа енергия през електроразпределителните мрежи), акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от
Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решения на КЕВР (ДЕКВР)
такса (цена) „задължение към обществото“.
(3) Посочената в ал. 1 стойност е прогнозна. Реалната стойност на договора се
определя според реалното потребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода на действие на
договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан от тази стойност при изпълнение на поръчката,
като стойността на договора за срока му на изпълнение зависи от реалното потребление и
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в
балансиращата група, извън предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, като в случаите на
небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не следва да се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на
държавно регулираните разходи - за мрежови услуги (достъп до мрежата и пренос на
електрическа енергия), цена за „задължения към обществото” и акциз в срок до 3 (три) дни,
считано от датата на настъпване на промяната.
Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за реално доставеното
количество нетна електрическа енергия, включително държавно регулираните разходи за
нея до обектите, включени в обхвата на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да урежда финансовите взаимоотношения, касаещи мрежовите услуги за крайни клиенти, с
всички OEM и с Електроенергийния системен оператор (ECO).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията ежемесечно - в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след получаване на надлежно оформена фактура за реално доставеното през
отчетния календарен месец количество електрическа енергия, отчетено и документирано по
реда на Раздел IV от настоящия договор.
отношения с подизпълнители, са приложими само при участие на подизпълнител/и, като в такъв случай следва да
се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.
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(3) Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, по банков път,
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: ..............................
IBAN: .................................
BIC:.....................................
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени в банковата сметка по ал. 3, в срок до 3 (три) дни, считано от момента
на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в
съответния размер - за погасено.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да издава отделна фактура за всеки обект на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Във фактурата се включват:
- консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по
измервателния уред на съответната измервателна точка;
- единична цена за един 1 kWh без ДДС при съответното напрежение,
съответстваща на предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение;
- акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
- определената с решения на КЕВР (ДКЕВР) такса (цена) „задължения към
обществото“;
- разходи за всички мрежови услуги (пренос и достъп) с подробна разбивка за
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно ПТЕЕ;
- дължимия ДДС.
(6) Всички горепосочени разходи се фактурират на отделни редове.
(7) Към фактурата се прилага справка за показанията на измервателния уред на
съответната измервателна точка, от която да е видно потребеното количество
електроенергия по всички тарифи и отчетените показания на измервателния уред.
Чл. 7 2 (1) При участие на подизпълнител/и в изпълнението на поръчката, когато
частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя при долупосочените условия:
1. В случая на ал. 1 разплащанията се осъществяват въз основа на искане,
съдържащо подробен отчет на изпълненото, отправено от подизпълнителя до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
2. Към искането по т. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща директно с подизпълнителя при горепосочените
условия и след представяне на следните документи:
- фактура, издадена от подизпълнителя в оригинал;
- съставен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ/и приетото от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнение;
- искане за плащане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- становище, от което да е видно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не оспорва исканото плащане
или част от него като недължимо.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от дейностите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел IV „Отчитане и документиране“ от договора, и заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срока по чл. 6, ал. 2.

Член 7 се прилага в случаите, когато в изпълнението на обществената поръчка участва подизпълнител/и.
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IV. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ
ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

НА

ДОСТАВЕНАТА

И

Чл. 8. Измерването на доставяните количества електрическа енергия се извършва в
мястото на доставка на съответния обект в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ,
като:
1. средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да
отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и
метрологични изисквания и характеристики, описание и точност.
2. отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 9. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните или от средствата за
контролно мерене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. 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 притежавана от нея
документация, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа
енергия, с цел да се определи причината за различията.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. при точно изпълнение на договора да получи уговореното възнаграждение за
доставеното количество електрическа енергия при условията, размера и в сроковете,
посочени в настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие при осъществяване на
дейностите по договора, включително и предоставянето на информация и съответните
документи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни дейностите, предмет на договора, точно, добросъвестно, качествено и
в договорения обем, съгласно Техническата спецификация и другите приложения към
настоящия договор;
2. да спазва разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него,
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), както и всички нормативни
изисквания на, приети на основание ЗЕ от Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) и Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия, изготвени на
основание ЗE и приети от КЕВР, както и разпорежданията на Електроенергийния системен
оператор, така че да не бъдe отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия
и координатор на балансираща група;
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите правила така,
че да се осигури изпълнението на настоящата поръчка;
4. да осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и доставка на електрическа
енергия на местата за доставка с качество и по ред, определени в приложимите актове;
5. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на стандартна балансираща група
с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласно ПТЕЕ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса
за промяна на принадлежността към балансиращата група, както и такса за регистрация и
участие, и за включване на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група;
6. да извърши регистрация на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред ECO като активен
член на пазара на електрическа енергия;
7. да проведе пълна процедура по регистриране на нови обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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на пазара по свободно договорени цени на електрическа енергия при необходимост
(иницииране и извършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички необходими действия), съгласно
действащите към съответния момент ПТЕЕ с оглед осигуряване изпълнението на поръчката;
8. да извърши всички необходими дейности във връзка с процедурата по смяна на
доставчик и координатор на балансираща група пред съответния мрежови оператор;
9. да поема отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в
либерализирания пазар на електрическа енергия съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ;
10. да осигурява координиране и балансиране на количествата електрическа
енергия, като поема за своя сметка отклоненията от заявените количества електроенергия за
всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане и всички
разходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички разходи за небаланс за
всеки период на сетълмент;
11. да изготвя почасови дневни товарови графици за доставка на електрическа
енергия за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на Техническата
спецификация;
12. да извършва енергиен мониторинг, планиране на количествата и изготвя
прогнози на потреблението, администриране на прогнозните дневни нетни количества
активна електрическа енергия за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно изискванията на
Техническата спецификация,
13. да извършва регистриране и потвърждаване от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
търговските графици в системата за администриране на пазара на оператора на
електроенергийната система съгласно изискванията на ПТЕЕ, както и обмена на
информация със съответния лицензиран оператор на електроразпределителната мрежа;
14. да изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел оценка на енергийната му ефективност;
15. да извършва пълно администриране на информационния поток със съответния
лицензирания OEM и с Електроенергийния системен оператор съгласно Техническата
спецификация;
16. да извършва пълно администриране на разходите за достъп и пренос на
електрическа енергия със съответния лицензирания оператор на електроразпределителната
мрежа и с Електроенергийния системен оператор;
17. да уреждане финансовите взаимоотношения, касаещи мрежовите услуги за
крайни клиенти, с всички OEM;
18. да издава за всеки обект оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
количество електрическа енергия;
19. да предоставя поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, данни или
документи, свързани с изпълнение на поръчката;
20. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при:
промяна на 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 и др. ;
21. през целия срок на изпълнение на настоящия договор да има сключен рамков
договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от ПТЕЕ със съответния мрежови оператор във
връзка с уреждане на финансовите взаимоотношения, касаещи мрежови услуги за крайни
клиенти;
22. при невъзможност за изпълнение на задълженията си по договора и когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ премине към доставка на електрическа енергия от доставчик от последна
инстанция /ДПИ/, да заплати разликата между договорената стойност на електрическата
енергия и стойността на доставената електрическа енергия от ДПИ до избиране на друг
доставчик;
23. да извърши всички дейности, посочени в Техническата спецификация;
24. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощените лица за всички пречки и
трудности по изпълнение на договора, които могат да осуетят или забавят изпълнението,
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както и за мерките, които са взети за отстраняването им;
25. да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно
Приложение № 10 от ЗОП;
26. при участие на подизпълнител/и - да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и;
27. в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение, включително
при замяна или включване на подизпълнител, да изпрати копие на договора на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случаите на замяна или включване на подизпълнител - и всички
документи, които доказват изпълнението на условията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява точно, добросъвестно, качествено и
в срок дейностите, включени в предмета на обществената поръчка;
2. да дава писмени и устни указания и препоръки относно изпълнението на
дейностите по настоящия договор;
3. да изисква всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с предмета на
настоящия договор, включително информация за установени нередности;
4. да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за
отстраняване на отклонения и недостатъци в хода на изпълнението на поръчката;
5. да предявява претенции за обезщетения и неустойки в размера, определен в
раздел VII от настоящия договор, като реализира правата си, включително чрез прихващане
от дължимото плащане;
6. да прави възражения по изпълнението, като констатира писмено установените
отклонения, недостатъци и неизправности и определя срок за тяхното отстраняване;
7. при участие на подизпълнител/и - да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи
договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и;
8. да получи в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение,
включително при замяна или включване на подизпълнител, копие на договора за
подизпълнение, а в случаите на замяна или включване на подизпълнител - и всички
документи, които доказват изпълнението на условията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП;
9. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от неговия/неговите подизпълнител/и, в случай
че участва/т такъв/такива в изпълнението на поръчката, да спазва всички приложими
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право съгласно Приложение № 10 от ЗОП.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както
и ПТЕЕ;
2. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията му по предмета на договора;
3. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор.
4. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договорения ред цената на доставените
съобразно определения в настоящия договор ред количества електрическа енергия и
дължимите за тях разходи съгласно Техническата спецификация;
5. в случай на непредвидени големи ремонти или дълготрайна невъзможност за
електропотребление писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни
от възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната
продължителност на събитието.
6. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на придобиване на нови обекти/откриване
на партиди и/или отпадане на обекти;
7. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставя необходимата
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информация, с която разполага.
Чл. 15 3 В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е неперсонифицирано обединение,
участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните
задължения, произтичащи от настоящия договор за обществена поръчка.
VI.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени
загуби и пропуснати ползи, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Понятието непреодолима сила има значението, което му придава чл. 306 от ТЗ.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора,
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се спира. Ако непреодолимата сила трае толкова, че
насрещната страна вече няма интерес от изпълнението, всяка от страните има право да
прекрати договора.
VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. (1) При пълно неизпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто)
от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1 от настоящия
договор. На пълно неизпълнение се приравняват и случаите на виновно непредоставяне на
услугата за срок, по-дълъг от 3 (три) календарни дни, или случаите, в които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е започнал изпълнение на дейностите по настоящия договор
за срок, по-дълъг от 7 (седем) календарни дни.
(2) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението за
доставка на електрическа енергия съгласно условията на договора (неосигуряване на
непрекъснатост на електроснабдяването) за повече от 1 (един) час, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от
прогнозната стойност за изпълнение на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1 за всеки констатиран
случай на неизпълнение (всяко нарушение), но не повече от 5 % (пет на сто) от прогнозната
стойност за изпълнение на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1.
(3) В случай на забавено изпълнение на друго задължение по договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0.02 % (нула цяло и две
стотни на сто) от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1 за
всеки ден закъснение, но не повече от 2 % (две на сто) от прогнозната стойност за изпълнение
на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1.
(4) При системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор (под
„системно” следва да се разбира 3 и повече от 3 пъти неизпълнение) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % (две на сто) от прогнозната стойност
за изпълнение на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1.
(5) При разваляне на договора в случаите на виновно неизпълнение
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от прогнозната
3

Чл. 15 се прилага в случаите, когато изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице.
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стойност за изпълнение на поръчката с ДДС по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор.
Чл. 18. Изплащането на неустойките по горните алинеи не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение за претърпени вреди в по-голям
размер.
Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на
начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
срок, не заплати стойността на начислената неустойка, но и не оспори дължимостта й,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на срока за изпълнение и окончателно уреждане на отношенията
между страните;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за настъпилата
невъзможност;
3. при прекратяване на юридическо лице - страна по договора без правоприемство;
4. при констатиран конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или някой от членовете на обединението 4 бъде
открито производство по несъстоятелност или ликвидация освен в случаите на чл. 116, ал.
1, т. 5 от ЗОП;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
4. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на непредвидени
обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения - с изпращане на едностранно
писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без предизвестие и предоставяне
на срок за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно:
1. системно не изпълнява задълженията си по договора;
2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в документите за участие, освен
когато подизпълнителят е заменен или включен в изпълнението на договора при условията
и в допустимите от ЗОП случаи;
3. не предоставя услугата за срок, по-дълъг от 3 (три) календарни дни;
4. не е започнал изпълнение на дейностите по настоящия договор за срок, по- дълъг
от 7 (седем) календарни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява без предизвестие настоящия договор за
обществена поръчка в случаите и при условията на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, освен ако е приложим чл. 5, ал. 2 от закона.
(5) Освен в горепосочените случаи всяка от страните може да развали договора при
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виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при
условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите,
чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната
страна.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно.
(7) При прекратяване или разваляне на договора страните уреждат и финансовите
си взаимоотношения, съгласно разпоредбите на действащото в Република България
законодателство.
(8) При разваляне на договора в случаите, предвидени в настоящия раздел,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и предвидената в раздел VII неустойка за разваляне.
IX.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите
подизпълнители, ако има такива) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на
договора.
(2) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
(3) При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод
изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят
евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр. Бургас,
съобразно правилата на родовата подсъдност.
Чл. 22. (1) Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в
договора или получени при и по повод изпълнението на договора, в съответствие с
принципите на защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните
данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните
данни, като ограничават обработването на личните данни само до необходимите за
изпълнението на договора цели.
(2) Страните се задължават:
1. Да не съхраняват лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които са
ползвали за нуждите на договора, когато вече не са необходими;
2. Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без другата
страна да е посочила основанието за този вид обработка;
3. Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква това.
(3) Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните данни
законосъобразно.
(4) Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да
обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност на
получената информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този договор.
Страните следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи отношение към
сключването и изпълнените на договора.
(5) Страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни
мерки за осигуряване на сигурност на личните данни, включително чрез:
- Псевдонимизация (заличаване на пряката връзка между личните данни и
направените на тяхна база аналитични изводи);
- Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост
на системите и услугите за обработване.
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(6) Страните декларират, че субектите на данни, са дали своето изрично съгласие,
свързаните с тях лични данни да бъдат обработвани за целите на изпълнение на договора,
като субектите имат право на достъп до своите лични данни и коригиране на такива данни.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или
случаен достъп до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и злоупотреба с
личните данни и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че установи случай на
злоупотреба или достъп.
(8) Задълженията за опазване на личните данни по този договор не се прилагат
спрямо лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за предоставянето
на които е налице законово изискване.
Чл. 23. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска само
при условията на Закона за обществените поръчки. Измененията се извършват с подписване
на писмено допълнително споразумение между страните.
Чл. 24. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза
се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите и при условията, предвидени
в ЗОП.
Чл. 26. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването и в съответния регистър.
Чл. 27. Всички съобщения, предизвестия, уведомления, предупреждения, указания
и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна
разписка), по факс, електронна поща или предадени лично или чрез куриер срещу подпис на
приемащата страна. За дата на уведомяването се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по
куриер;
4.датата на получаването - при изпращане по факс;
5. датата на постъпване на съобщението в информационната система - при
изпращане по електронна поща.
Чл. 28. При промяна на адресите и други данни за контакт, съответната страна е
длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната.
Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата
страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария
адрес.
Чл. 29. (1) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са
както следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………..……………………………………………….;
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………………………………...………;
Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено,
считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Чл. 30. Този договор се състои от ... (...) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, ведно с приложенията към
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нея;

2. Приложение № 2 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………
ДИРЕКТОР

……………………………

………………………
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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