ПРОЕКТ

ДОГОВОР
за комбинирани услуги, по смисъла на чл.11, т.10 и чл.20 от Правила за търговия с
електрическа енергия
№……/……………………….

Днес, …………………. год., в гр. Русе, между:
1. “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД”, ЕИК 117527022, със
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул."Независимост" № 2, представлявано от д-р Камен
Емилов Кожухаров – Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2. [Наименование на изпълнителя],[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и
адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя], [ЕИК / код по Регистър
БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице,
установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на
[длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт,
от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако
е приложимо]], наричан/а/о за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“),
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съгласно Протокол
от ............ г. на комисията, назначена със Заповед № …/………….. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна
електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе
ЕООД” се сключи настоящият Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на
необходимото количество нетна активна електрическа енергия като координатор на стандартна
балансираща група, съгласно ЗЕ в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в техническа
спецификация и техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са приложения,
неразделна част от договора.
(2) 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.
(3) 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 се уреждат от координатора на балансираща
група, като всички разходи/приходи по балансирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за доставената
електрическа енергия, съобразно посочената в Ценовото предложение цена - Цена за един кВтч
нетна активна електрическа енергия - …………….. лева без ДДС.
(2) В цената по ал. 1 е включена цената на нетна активна електрическа енергия, цената на
доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата
енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по
изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици),
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такса за участие в балансиращата група и всички разходи свързани с изпълнението на поръчката,
без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на
небалансите.
(3) Към цената по ал. 1 допълнително се начисляват: регулаторно определените цени за
достъп до електропреносната мрежа; цената за пренос на електрическа енергия през
електропреносната
мрежа;
достъп
и
пренос
на
електрическа
енергия
през
електроразпределителната мрежа; „задължения към обществото”; други допълнителни надбавки
към цената на ел.енергия, утвърдени от КЕВР; дължимите преки и косвени данъци, акциз, ДДС.
(4) Прогнозната стойност на договора, определена на база цената по ал. 1 и прогнозното
количество електрическа енергия от 233 155,29 кВтч възлиза на …………… /……………………./
лв. без ДДС. Прогнозната стойност на договора не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с потребяване на
електрическа енергия до достигането й, нито го ограничава в потреблението на електрическа
енергия само в рамките на посочената стойност.
(5) Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето на
действието му доставки на нетна активна електрическа енергия. Към тази сума се начислява ДДС
и всички плащания, посочени в ал. 3, както и други плащания, дължими по силата на нормативен
акт.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно потребеното количество електрическа
енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки, по определената в
договора цена. Във фактурата се записва консумираната активна електрическа енергия за
определения месец, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка, по
определената в договора единична цена, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС и определената с
решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото", както и всички мрежови услуги с
подробна разбивка, съгласно чл. 20 от ПТЕЕ, разпределени за трите обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) Плащането по договора се извършва в български левове в срок от 30 (тридесет) дни, след
представяне на фактура – оригинал, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN:……………….
BIC: …………………
БАНКА: …………….
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи
промени по ал. 7 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се че плащанията са надлежно
извършени.
(9) Договорената цена за доставка на 1 кВтч нетна активна електрическа енергия е окончателна
и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите, когато е в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие 12
(дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран трафик.
(2) Мястото на изпълнение на поръчката е, както следва:
1. РУСЕ 7000, НЕЗАВИСИМОСТ №/бл.2 ВХ. ТП-ОНКО-ДИС, 1211089.
2. РУСЕ 7000, СТОЯН ЗАИМОВ №/БЛ.2 ВХ.А, 1156019-АГ КЛИНИКА.
3. РУСЕ 7000, НЕЗАВИСИМОСТ №/бл.2 ВХ. ТП Медик, 1211034-ТП МЕДИКОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВ.
IV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да извършва проверка във всеки един момент от изпълнението на договора, относно
качество, количество, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и му предостави договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители.
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3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с
техническите спецификации и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размер на законната лихва върху
дължимата сума, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 дни.
5. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, различно от
Техническото предложение и Ценовото предложение, дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие, като
задържи внесената гаранция.
6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му бъде предоставена в 3-дневен срок информация за
доставената нетна активна електрическа енергия за посочените в искането обекти и периоди на
доставката.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да купува и приема измерените количества електрическа енергия в мястото на изпълнение на
доставката, съгласно уговореното в настоящия договор.
2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената нетна електрическа енергия, при
условия и в срокове съгласно настоящия договор.
3. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на задълженията
му по договора.
4. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като
такава в представената от него оферта.
5. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
б) за провеждане на планови ремонти или други планирани дейности, които биха повлияли на
изпълнението на задълженията му за приемане на договорените количества, с писмено
предизвестие 10 (десет) дни преди провеждането на дейностите;
в) в случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или дълготрайна
невъзможност за електропотребление – в срок до 3 (три) дни от възникване на събитието да
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната
продължителност на събитието.
г) при промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия
по изпълнение на този договор;
д) при промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни
фактури, в номерата на банковите сметки и др.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия
договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на
договора.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително техническото предложение, което е неразделна част от договора.
2. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители
в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
3. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измерените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно ПТЕЕ.
4. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в
стандартна балансираща група, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие.
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5. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ, така че
да осигури изпълнението на настоящия договор в качеството си на координатор на стандартна
балансираща група – да осигурява прогнозиране на потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия,
съобразно ПТЕЕ, като разпорежда от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка пред ЕСО
АД.
6. Да издава данъчни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество електрическа
енергия в указаните в този Договор срокове.
7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за потреблението на електрическа енергия.
8. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност или
забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в 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, в
номерата на банковите си сметки и др.
9. Да предоставя на възложителя поисканите от него и уговорени в този Договор информация,
данни, или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
10. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.
11. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ.
12. През целия срок на изпълнение на настоящия договор да има сключен договор по смисъла
на чл.11, т. 13 от ПТЕЕ, уреждащ финансовите отношения, касаещи мрежовите услуги за крайни
клиенти.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор
свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ………………..
(…………………………………) лв., представляващи 5 % (пет процента) от стойността на
договора без ДДС, посочена в чл. 2, ал. 4 от договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави
изпълнението си по договора с повече от 24 часа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата по гаранцията, без това да го лишава от
правото да търси обезщетение за претърпените вреди.
(4) При липса на възражение по изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава
гаранцията по ал. 1 в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи
лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
(5) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в срок до 7 (седем) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, като внесе
усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за
сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до пълния размер.
VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 9. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества електрическа
енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
VII. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 11. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка
следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ и действащите правила за
измерване на количеството електрическа енергия.
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(2) 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.
VIII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл. 12. Отчитането чрез средства за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 13. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните или регистрирани от средства за
контролно мерене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 14. При установяване на различия между доставените и фактурирани количества и след
направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжно да предостави на другата страна в
срок от 3 (три) дни работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща
количествата, доставките и получаваната електрическа енергия, с цел да се определи причината за
различията.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи
неустойка в размер на основния лихвен процент (ОЛП), завишен с 10 пункта, върху изплатената от
предходния месец сума, до отстраняване на нарушението. Неустойката е в размер на 5 % от
прогнозната стойност на договора, при пълно неизпълнение.
(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално
изпълнение и обезщетение за претърпените вреди.
(3) При установяване на неизпълнение на клаузи от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да прекрати договора при условията на чл. 4, ал. 5 от настоящия Договор.
X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в
забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да приеме 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 от 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Договорът се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
6. По реда на чл. 118 от ЗОП;
7. При прекратяване на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в регистъра на КЕВР, като в този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи внесената гаранция.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни
дни;
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2. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с едномесечно
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности
по изпълнение на договора.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при условията на чл.
116 от ЗОП.
Чл. 21. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени
по пощата (с известие с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер
срещу подпис на приемащата страна.
Чл. 22. 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. 23. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
Чл. 24. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 117 ЗОП.
Този договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………

…………………….
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