
 
 

 

 

ДО                                                                                          
………………….. 
ГР. ……………….. 
 
 

П   О   К   А   Н   А 
 
          
 

УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО ………………, 
 
На основание  чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, АЕГ „Гео Милев“ 

– гр. Бургас, Ви кани да подадете оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на електрическа енергия ниско напрежение (НН) по свободно договорени 
цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обект на АЕГ „Гео 
Милев“ – гр. Бургас“ 
  

 
1. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на електрическа енергия 

ниско напрежение (НН) по свободно договорени цени и избор на координатор на 
балансираща група за нуждите на обект на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас, съгласно Закона 
за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за 
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване с доставчик на активна 
електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група съгласно ПТЕЕ на 
договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 във връзка с чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ - 
покупка на електрическа енергия и заплащане на всички използвани от възложителя като 
краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната 
мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или 
електроразпределителната мрежа“ (мрежови услуги) и „отговорност за балансиране“, както и 
уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за 
съответния ценови период. 

Обектът на възложителя, включен в обхвата на настоящата поръчка е посочен в 
Таблица № 1 към Техническата спецификация. Същият не е регистриран на пазара по 
свободно договорени цени на електрическа енергия към датата на изпращане на настоящата 
покана. 

2. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия, ниско напрежение, 
за срока на възлагането от 12 (дванадесет) месеца за доставка, е …… kWh.  
 Количеството електроенергия е ориентировъчно, необвързващо и служи само за 
информация за ориентировъчния обем на настоящата поръчка за целите на възлагането. 

3. Общата прогнозна стойност на поръчката за срок от 12 (двадесет и четири) месеца 
е ………………… (…………………..) лева без вкл. ДДС.  
 В стойността са включени всички плащания за доставка на нетна електрическа 
енергия за обекта на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас, 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“. 



 
 

 

 

4. Предложената от Вас цена следва да е в български лева за един киловатчас (kWh) 
без ДДС, с точност до петия знак след десетичната запетая, и да е приложима за всички 
тарифни зони ниво ниско напрежение за обекта на възложителя. 
 Цената за един kWh електрическа енергия следва да включва цената на активна 
електрическа енергия ниско напрежение, 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).  
 В цената не следва да се включват държавно регулираните разходи - за мрежови 
услуги (достъп до мрежата и пренос на електрическа енергия), цена (такса) „задължения към 
обществото” и акциз. 
  

Срокът на валидност на предложението следва да не е по- кратък от 90 (деветдесет) 
календарни дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на оферта. 

             
Към офертата следва да представите: 
1. Списък на представените документи - свободен текст; 
2. Копие на лицензия/документ, удостоверяващ правото за търговия с електрическа 

енергия и извършване на дейността координатор на стандартна балансираща група, както и 
доказателство за активен статус за извършване на дейностите; 

3. Техническо предложение по образец (Приложение № 2); 
4. Ценово предложение по образец (Приложение № 3). 

 
Документите се представят на български език, в оригинал, подписани от 

представляващия дружеството, а когато са копия - заверени с текст „Вярно с оригинала“, 
печат и подпис на представляващия. 
 
 Офертата за участие се подава в срок до 16.10.2020 г., лично от участника или от 
негов упълномощен представител в АЕГ „Гео Милев“, находящо се в гр. Бургас, ж.к. 
„Изгрев“, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа, или на имейл: office@gpaeburgas.org. 

 
 
 Приложения: 1. Техническа спецификация – Приложение № 1; 
     2. Техническо предложение- образец (Приложение № 2); 
     3. Ценово предложение- образец (Приложение № 3); 
     4. Проект на договор- Приложение № 4. 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
 
…………………………… 
…………………………….. 
 
 
 
 
 


