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РАЗЯСНЕНИЕ
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община
Велико Търново“, открита с Решение РД 24-98/12.09.2018 г. на Кмета на Община Велико
Търново с ГО 867258 и Обявление за поръчка с ГО 867262, заведена под уникален номер в
РОП 00073-2018-0037, и с адрес на профила на купувача: 1Шр8:/Лу\у\у.уеИкоtarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.

ВЪПРОС 1: Съгласно документация за възлагане на обществена поръчка, Глава IV Пълно
описание на предмета на поръчката, Техническа спецификация, т. 3 Прогнозна стойност е
вписано „Посочената прогнозна стойност представлява максимално допустимата
стойност по договора за обществената поръчка“.
Максималната прогнозна стойност на поръчката е 1 322 070.75 лв. без ДДС. Това означава
ли, че:
- Доставките следва да се прекратят при достигане на прогнозната стойност на
поръчката и/или
- Участниците нямат право да предлагат цена над 76.31 лв/MWh?
ОТГОВОР:
Според посочените условия в раздел II. 1.5) от обявлението за обществена поръчка
общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1322070.75 лева без ДДС. Същата
стойност е посочена и в документацията за участие, на стр. 49, а именно: Глава IV „Пълно
описание на предмета на поръчката“ - „Техническа спецификация“ :
„ т. 3. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на доставката на нетна активна електрическа енергия е
1 322 0 70.75 лева без ДДС.
Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 1 322 070.75 лева без
ДД С и е определена съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП, като се включва само цената на
доставката на нетна активна електрическа енергия и не включва нормативно
определените такси, цените за мрежови услуги и дължимия акциз.
Посочената прогнозна стойност представлява максимално допустимата
стойност по договора за обществената поръчка! “.
Техническата спецификация към обществената поръчка е неразделна част от
документацията и от проекта на договора (образец № 6).
Отделно от това, на стр. 51 от документацията е посочено, че „В случай, че
посочената прогнозна стойност бъде достигната по-рано от определения срок от 18
месеца, договорът се прекратява“.

Във връзка с така определеното условие, в проекта на договор (чл. 20, ал. 1, т. 2)
предвидено, че договорът се прекратява с изтичане на срока за изпълнението му.
„Чл. 20. (1) Настоящият Договор се прекратява:

е

1......................

2. с изтичане на срока за изпълнение на Договора“.
Възложителят е посочил срока на действие на договора - 18 месеца, като го е
обвързал с достигането на максималната крайна прогнозна стойност на поръчката 1 322 070.75 лева без ДДС т.е. договора се прекратява в зависимост от това, кое от двете
обстоятелства настъпи по - рано. В тази връзка, разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.2 от договора
следва да се тълкува съгласно разяснението и предвид техническата спецификация
неразделна част от проекта на договор.
Възложителят не е определял в условията на обществената поръчка фиксирана цена
за MWh, с която участниците да са длъжни да се съобразят. Съгласно условията, посочени в
обявлението и документацията критерият за възлагане на поръчката е „Икономически найизгодна оферта“ въз основа на критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ . Всеки участник следва да
предложи единична цена за MW/h (мегаватчас) електроенергия в български лева без ДДС,
като на първо място се класира предложилият най-ниска цена.

ВЪПРОС 2: Съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка, Глава IV
Пълно описание на предмета на поръчката, Техническа спецификация, т. 8 Цени и стойност
на договора, е вписано: „В случай, че посочената прогнозна стойност бъде достигната
по-рано от определения срок от 18 месеца, договорът се прекратява“.
- Възложителят предвижда ли размяна на писмена кореспонденция при доближаване
на стойността на потреблението до заложената максимална стойност на поръчката?
- Как възложителят предвижда да бъдат прекратени доставките, ако бъде достигната
максимално допустимата стойност на поръчката, като се има предвид, че смяна на
координатор, съгласно действащата към момента нормативна уредба, би могла да се случи
от 1во число на месеца, следващ валидно подадено заявление, а прехвърлянето на обектите
към ДПИ също би могло да се случи от 1во число на месеца. При хипотетично достигане на
максимално допустимата стойност на поръчката преди да изтече 18-месечния период, към
дата, различна от 1во число на месеца (факт, който би бил трудно установим, като се има
предвид, че обектите се отчитат веднъж месечно по график на мрежовия оператор), то
Възложителят предвижда ли продължаване на доставките до 1-во число на месеца, следващ
установяване на достигната максимално допустима стойност на поръчката?
ОТГОВОР.
Съгласно обявлението за обществена поръчка, раздел II.2) Описание/обособена
позиция:
„ Обществената поръчка включва доставка на електроенергия с прогнозно количество от
17 325 МВтч..........................................................................................................................................
В качеството на "координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме
отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия
като участник (непряк член) в стандартни балансираща група, без Възложителя да
заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на
Възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на
Възложителя.

В предмета на поръчката се включва и:
Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; Регистриране на графици за доставка на
електроенергия през Уеб портал; Генериране на различни справки - графично и
таблично представяне па договорени и измерени количества електроенергия,
небаланси; Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и
графичен вид; Поддърж ане и предаване от Изпълнителя на електронна база данни за
часовото и месечното електропотребление на Община Велико Търново

Освен това в „Раздел II. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА“ от
проекта на договор е предвидено:
„Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид на
очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00
ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с
прогнозните месечни количества енергия изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
(4)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците
за доставка пред ЕСО.

В „Раздел III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ“, чл. 4 е указно:
Чл. 4. (1) Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за
ниско напрежение е както следва: цена .................. ( ......................................................................)
лева/MWh без ДДС.
(2) Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно в размер на
1 322 070.75 (един милион триста двадесет и две хиляди и седемдесет лева и 75 ст.) лева
без ДДС въз основа на единичната цена но ал. 1 и прогнозното количество за срока на
договора.
(3) Крайната обща 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.
В чл. 5 и следващите от договора подробно е уредено как се формира цената и какво
е включено в нея.
При така определените от възложителя условия и в съответствие с нормативно
регламентираните изисквания, както и с цел ненадхвърляне на посоченото прогнозно
количество електроенергия, става ясно, че Възложителят (съответно негов представител)
следва да следи за количествата нотребявана електроенергия и съответно - за
достигната сума във всеки един момент, във връзка със спазването на определения праг
на прогнозната стойност на поръчката.
Във връзка с това, при установяване, че максимално допустимата стойност на
договора е приближена и предстои да бъде достигната, договорът следва да бъде прекратен.
В чл. 20. (1) от същия е предвидено: „Настоящият Договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока за изпълнение на Договора;

Така е предвидена хипотезата за прекратяване при изтичането на първоначално
определения от възложителя срок от 18 месеца, а другата възможност е прекратяване по
взаимно съгласие поради други обстоятелства (по-конкретно достигане на максималната
прогнозна стойност).
Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание чл.
33, ал. 2 от ЗОП чрез
'бликуване в профила на купувача: 1Шр8:/Лу\¥\¥.уеИкоtarnovo.bg/bg/profil-na-kupm
а/613.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. Д А Н И Е Л ,
Кмет на Община
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

