
ДОГОВОР  

лг~ .... ~ ....../:~~. ~~ . 2018 т  . 
За  

„ДОСТАВКА  ИА  ИЕТИА  AKTИBпA ЕЛЕКТРИЧЕСКА  ЕНЕРГИЯ  И  КООРДИИАТОР  
НА  БАЛАИСИРАЩА  ГРУПА  ЗА  СРЕДНО  НАПРЕЖЕИИЕ  20KV", 

за  нуждите  на  „Кюстендилска  вода" ЕООД , обект  „Пречиствате nна  станция  за  отпадъчни  
води "rp. Кюстендил . 

Днес , 31.  .4 2018 г ., в  гр . Кюстендил  на  основание  Решение  Ns 2/09.10.2018 г .  на  
Управителя  на  "Кюстендилска  вода" ЕООД , гр . Кюстендил , и  в  резултат  на  проведена  
процедура  чрез  публично  състезание  за  възлаrане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  ЗОП  и  
Решение  за  избор  на  изпълнител  N23/15.11.2018 г ., се  сключи  настоящият  договор  между : 

„Кюстендилска  вода" ЕООД , със  седалище  и  адрес  на  управление  КУостендил , ул . „Цар  
Освободител " Ns 15, предетавлявано  от  инж .Георги  Стоянов  Георгиев  — Управител , с  ЕИК : 
200167154 , наричано  по -нататьк  ВЪ3ЛОЖИТЕЛ , от  една  страна  

и  
„ЧЕЗ  Трейд  Бъл rария" ЕАД , със  седалище  и  адрес  на  уnравление  в  гр . София , пл . 

„Позитано " 2, ет . 7, офис  7 представлявано  от  Видьо  Иванов  Терзиев  -- в  качеството  му  на  
ПЪЛНОМОЩНИК , упъпномощен  от  Атанас  Желязков  Димов  — Изпълнителен  Директор  и  
Кръстю  Георгиев  Икономов  — член  на  Съвета  на  директорихе  с  нотариално  заверено  пълномощно  
Ns 14232/08.10.2018 r. Нотариус  Стилиян  Тютюнджиев  с  per. Ns 065, вnисано  в  Агенция  по  
вписвания  в  Търrовски  регисrьр  при  Министерство  на  правосъдието , с  ЕИК : 113570147, 
наричано  по-нататък  ИЗПЪЛИИТЕЛ , от  друга  страна , 

страните  се  сиоразумяха  за  следното : 

1. ПРЕДМЕТ  ИА  ДОГОВОРА  
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да  извършва  доставка  на  

определени  количества  нетна  активна  нетна  електрическа  енергия  средно  напрежение  по  
цена , в  размера  и  при  условията , уговорени  по -долу  в  настоящия  Договор  и  съгласно  
приложенията  към  него , наричана  за  краткост  по -долу  „ДОСТАВКАТА ". 

2.По  отношение  на  планирането  и  доrоварянето  на  конкретни  количества  активна  
нетна  електрическа  енергия  средно  напрежение  се  прилагат  ПТЕЕ  /Правила  за  търrовия  с  
електрическа  енергия /. 

3. С  подписването  на  този  Договор  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  става  член  на  балансиращата  
група  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  регистрира  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  като  участник  в  rрупата  - непряк  член , съrласно  ПТ F_.Г . В  този  случай  
отклоненията  от  заявените  количества  електрическа  енер rия  за  всеки  период  на  доставка  и  
тяхното  заплащане  се  уреждат  от  координатора  на  балансиращата  група , като  всички  
разходи /прикоди  по  балансирането  ще  са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

4. Настоящият  Договор  се  сключва  за  ерок  от  24 /двадесет  и  четири / месеца  и  влиза  в  
сила  ох  датата  на  регистрация  на  първата  регистрирана  цоставка . 

II. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕИИЯ  ИА  ВЪ :3ЛОЖИТЕЛЯ  
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен : 

1.1. да  окаже  необходимото  съдействие  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  изпълнени  а  
, 	договора ; 

ti 



1.2. да  купува  и  приема  договорените  количества  електрическа  енергия  в  
мястото  на  доставка , съгласно  уговореното  в  настоящия  договор ; 

1.3. да  извършва  всички  необходими  действия  и  да  оказва  пълно  съдействие  на  
Изпълиителя  при  и  по  повод  изпълнението  на  настоящия  доrовор ; 

1.4. да  заплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  количествата  електрическа  енергия  по  
цената , определена  съrласно  раздел  IV, npu условията  и  в  срока  съгласно  настоящия  
доrовор . 

1.5. да  предоставя  на  Изпълнителя  поисканите  от  него  и  уговорени  в  този  
Договор  информация , данни  ипи  документи  по  начина  и  в  сроковете , посоченн  в  
Доrовора ; 

1.6. да  спазва  разпоредбите  и  правилата , заложени  в  ЗЕ  /Закон  за  енергетиката ! и  
наредбите  към  него , както  и  ПТЕЕ  и  разпорежданията  на  ОЕМ  (оператор  на  
електроразпределителна  мрежа ) така , че  да  не  бъце  отстраг -ген  от  пазара  на  балансираща  
енергия . 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  уведомява  Изпълнителя  в  посочените  в  Договора  
срокове  при : невъзможност  или  забавяне  на  изпълнението  на  задъпженията  му  по  
Доrовора ; провеждане  на  планови  ремонти  или  други  дейности , които  биха  повлияли  на  
изпълнението  на  задължението  му  за  приемане  на  договорените  количества ; промяна  в  
лицата , които  го  представляват  или  са  упълномощени  да  извършват  действия  по  
изпълнението  на  този  Договор ; промяна  в  данните  по  регистраиия , в  данните , необходими  
за  издаване  на  данъчни  фактури , в  номерата  на  банковите  си  сметки  и  др . 

3. По  разпореждане  на  ОЕМ  съгласно  ПТЕЕ  Възложителят  ще  увеличава , намалява  
и/или  прекъсва  изпълнението  на  задължението  си  за  получаване  на  епектрическа  енергия  
или  ще  извършва  всяко  друго  действие , разпоредено  от  ОЕМ , при  условие , че  такова  
увеличаване , намаляване , прекъсване  и  съкращаване , по  преценката  на  ОЕМ  се  налага  от  
ограничения  в  електроенергийната  система . 

4. Отношенията  на  страните  при  ситуации  по  предходната  алинея  се  уреждат  
съгласно  ПТЕЕ . 

5.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 . 

III. ПРАВА  И  3АДЪЛЖЕИИЯ  НА  Й3IIЪЛ I-1ИТЕJ[Я  
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да : 

1.1. продава  на  Възложителя  доrоворените  количества  електрическата  енерrия  в  
мястото  на  доставка , съгласно  ПТЕЕ ; 

1.2. да  включи  Възложителя  в  пазара  на  балансираща  енер rия , чрез  изграждане  
на  стандартна  балансираща  група  с  координатор  Изпълнителя , без  Възложителя  да  
заплаща  такса  за  участие ; 

1.3. да  извършва  всички  необходими  действня , съгласно  действащите  към  
момента  ПТЕЕ  така , че  да  осигури  изпълнението  на  настоящия  договор ; 

1.4. да  издава  данъчни  фактури  за  полученото  от  Възложителя  количество  
енергия  в  указаните  в  този  Договор  срокове . Фактурата  да  бъде  придружена  от  
приложение , съдържащо  информация  за  изразходваната  ел . енергия . ; 

1.5. 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  ипи  са  упъпномощени  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 .; 

1.6. да  предоставя  на  Възложителя  поисканите  от  него  и  уговорени  в  т  и  
Г\ 	Договор  информация , данни  или  документи  по  начина  и  в  сроковете , посоч 	в  

Договора , но  не  по -малко  от  веднъж  месечно ; 



1.7. да  спазва  разпоредбите  и  правилата . заложени  в  ЗЕ  и  наредбите  към  него , 
както  и  ПТЕЕ  и  разпорежданията  на  ОЕМ  така , че  да  не  бъде  отстранен  от  пазара  на  
балансираща  енергия . 

2. Качеството  на  доставяната  електрическа  енергия  се  осигурява  от  собетвеника  на  
мрежата , през  която  се  пренася  електрическата  енергия , в  съответствие  с  действащите  
технически  и  правни  норми . 

З .Ако  качеството  на  досrавената  сл .енергия  не  отrоваря  на  изискванията  по  
nредходната  точка , Възложителят  има  право , след  десет  дневно  писменно  предизвестие  да  
прекрати  едностранно  договора  и  на  обезщетение  по  пр .IХ  т .1. 

IV. ЦЕНИ  И  ИАЧИН  НА  ПЛА LЦАНЕ  
1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  доставената  енергия , в  лева , съгласно  оферираната  в  

Ценово  предложение  цена  на  нетна  активна  електрическа  енергия  средно  напрежение  - 80.31 лв ./ 
1 MWh., без  в  балансиращата  група  допълнително  да  се  начисляват  суми  за  излишък  и  недостиг . 
В  случайте  на  небаланси  на  електрическа  енергия  същите  са  за  сметка  на  Изпълнителя . 

2.По  време  на  действие  на  до rовора  оферираната  в  Ценово  предложение  на  
Изпълнителя  цена  на  нетна  активна  електрическа  енергия  не  се  променя . 

З . Плащането  на  „ДОСТАВКАТА " се  извършва  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  чрез  банков  
превод  по  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  срок  до  30 (тридесет ) календарни  дни  от  
представянето  на  оригинал i-iа  фактура . 

4. Банковата  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е : "Ситибанк  Европа " АД ; IBAN: 
BG46CITI92501005006502; BIC CITIBGS 

V. ГАРАНЦИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  
1. Гаранцията  за  изпълнение  на  настоящия  договор  се  определя  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  

размер  на  3% (три  на  сто ) от  прогнозната  етойност  на  обществената  поръчка  в  лева  без  
ДДС .  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя  гаранция  за  изпълнение  на  договора . 
З . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  промени  формата  на  гаранцията  от  банкова  в  

парична  като  предходната  гаранция  се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  срок  от  3 (три ) 
дни  от  предоставянето  на  новата  форма  на  гаранция . 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава  rаранцията  за  изпълнение  на  настоящия  договор , 
без  да  дължи  лихви  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в  срок  от  3 (три ) работни  дни  след  извършване  на  
доставката  по  чл . ] от  настоящия  договор . 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа  гаранцията  за  излълневие  на  договора , ако  в  процеса  на  
неrовото  изпълнение  възникне  спор  между  страните , който  е  внесен  за  решаване  от  
компетентен  съд . 

VI. ПРИЕМАНЕ  НА  ДОСТАВКАТА . 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ  НА  СОБСТВЕНОСТТА  И  РИСКА . 

1. Прехвърлянето  на  правото  на  собетвеност  върху  доставените  количества  
електрическа  енергия  се  осъществява  в  момента  на  постъnването  на  тези  количества  в  
мястото  на  доставка . 

2. Изпълнителят  поема  всички  разходи , евързани  с  доставянето  на  електрическата  
енергия  и  носи  риска  от  недоставянето  на  договорените  количества  в  мястото  на  доставка . 

З . Възложителят  поема  всички  разходи , свързани  с  получаването  и  използването  на  
електрическата  енергия  и  носи  риска  за  погиването  на  договорените  количества  след  
посrьпването  им  в  мястото  на  доставка . 

`Г 	 % / 



VII. ИЗМЕРВАИЕ  НА  ДОСТАВЕНАТА  И  ПОЛУЧЕНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  ЕИЕРГИЯ  
1.Възложителят  осигурява  измерването  на  доставяните  количества  епектрическа  

енергия  в  мястото  на  доставка  в  съответствие  с  изискванията  на  ПТЕЕ  и  ГIИКЕЕ  /Правила  
за  измерване  на  количеството  електрическа  енергия /. 

2.Средствата  за  rьрговско  измерване  и  rези  за  контролно  измерване  трябва  да  
отговарят  на  съоrветните  нормативно -технически  документи  по  отношение  на  технически  
и  метрологични  изисквания  и  характеристики , описание  и  точност . 

VIII. ОТЧИТАИЕ  И  ДОКУМЕНТИРАНЕ  НА  ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА  ЕНЕРГИЯ  
1.Отчитането  на  средствата  за  измерване  се  извършва  в  сроковете  и  съгласно  

изискванията , определени  в  ПТЕЕ  и  ПИКЕЕ . 
2.Количествата  електрическа  енергия , продадени  и  закупени  по  този  Договор , се  

определят  еъг .тасно  данните , предоставени  от  ОЕМ  иа  страните  или  ередства  за  контролно  
мерене  на  Възложителя . 

3.При  установяване  на  различия  между  доставените  и  фактурираните  количества  и  
след  направено  искане  от  другата  страна , всяка  от  страните  е  длъжна  да  предостави  на  
друrата  страна  в  срок  от  3 /три / работни  цни  притежаваната  от  нея  документация , 
удостоверяваща  количествата , доставките  и  получаванията  на  електрическа  енерrия , с  цел  
да  се  определи  причината  за  различията . 

При  неnостигане  на  съгласие  се  назначава  независима  експертиза  за  сметка  на  двете  
страни . 

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ . ОТГОВОРНОСТ  
1.При  неизпълнение  на  задълженията  по  този  договор  всяка  от  страните  дължи  

обезщетение  за  причинените  вреди , при  условията  на  действащото  rражданско  и  
тьрговско  законодателство  на  Р  България . 

2. Отговорност  не  се  дължи  от  страните  при  случай  на  наличие  ва  непреодолима  сила , 
дефиницията  за  която  етраните  се  съгласяват  да  ее  счита  тази  определена  or законодателя  
в  чл . 306 от  Търговския  закон . 

3. При  установяване  на  неизпълнение  на  клаузи  от  настоящия  договор , Възложителят  
има  право  да  прекрати  договора  при  условията  на  чл .5, раздел  II от  настоящия  Договор . 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ  ИА  ДОГОВОРА  
l. Настоящият  договор  се  прекратява : 

1.1. с  изтичане  на  срока  му ; 
1.2. по  взаимно  съгласие  между  страните ; 
1.3. с  едностранно  30 дневно  nисмено  предизвестие  от  всяка  от  страните  по  договора ; 
1.4. при  насrьпване  на  обективна  невъзможност  за  изпълнение  на  възложената  доставка ; 
1.5. прекратяване  дейносrга  на  една  от  страните . 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  прекрати  настоящия  доrовор , ако  в  резултат  на  
обстоятелетва , възникнали  след  сключването  му , не  е  в  състояние  да  изпълни  своите  
задължения . В  този  случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  обезщетение  за  
претьрпените  вреди  от  сключването  на  договора . 

3. Прекратяването  на  Договора  не  освобождава  Възложителя  от  задължението  му  да  
изплати  всички  фактурирани  дължими  до  момента  суми  за  доставената  енергия . 

XI. ДРУГИ  УСЛОВИЯ  
1.Договорът  влиза  в  сила  от  при  усливията  на  чл . 5, параграф  I от  настоящия  договор  и  при  

условие , че  е  представена  гаранцията  за  изпълнение  на  договора  в  пълно  съответствие  с  
договореното , както  и  документите  от  съответните  компетентни  орrани , удостоверяващи  
отеъетвието  на  обстоятелетвата  по  чл . 1 57от  ЗОП , които  са  nриложими  за  настоящата  лоръчк  



2.При  промяна  на  ередномесечната  цена  на  Българска  независима  енергиина  борса  с  повече  
от  5% увеличение  в  рамките  на  два  последователни  месеца  от  изпълнението  на  договора , 
страните  имат  право  да  увеличат  цената  на  електрическата  енер rия  по  договора  със  съответния  
процент , но  не  повече  or 1 О%. При  промяна  на  средномесечната  цена  на  Българска  независима  
енергиина  борса  с  повече  от  5% намаление  в  рамките  на  два  последователни  месеца  от  
изпълнението  на  договора , страните  имат  право  да  намалят  цената  на  електрическата  енергия  по  
договора  със  съответния  nроцент , но  не  повече  от  1 U°/о . 

3.Всяка  от  страните  по  настоящия  договор  се  задължава  да  не  разпространява  информация  за  
другата  страна , станала  й  известна  при  или  по  повод  изпъанението  на  договора . Информацията  
по  предходното  изречение  включва  и  обстоятелства , свързани  с  rьрговеката  дейност , 
техническите  процеси , проекти  или  финанси  на  страните  или  във  връзка  с  ноу -хау , изобретения , 
полезни  модели  или  други  права  от  подобен  характер , свързани  с  изпъпнението  на  малката  
обществена  поръчка . 
4.Правилото  по  предходния  член  не  се  прилага  по  отношение  на  задължителната  информация , 
която  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  следва  да  представи  на  Агенция rа  по  обществени  поръчки  съобразно  
реда , предвиден  в  ЗUП . 
5.Всички  съобщения  ме )кду  страните  във  връзка  с  настоящия  договор  следва  да  бъдат  в  писмена  
форма . Съобщенията  ще  се  получават  на  следните  адреси :за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр . Кюстенцил ,  
ул . ,,Llap Освободител " Ns 15; за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : гр . София , пл . „Позитано 	2, ет .7, офис  7  
б .При  промяна  на  данните , посочени  в  предходния  член , всяка  от  страните  е  длъжна  да  уведоми  

другата  в  тридневен  срок  от  насrьпване  на  промяната . 
7.Нищожността  на  някоя  клауза  от  настоящия  договор  не  води  до  нииюхсност  на  друга  клауза  

или  на  договора  като  ияло . 
8.Всички  допълнително  възникнали  въпроси  след  подписването  на  доrовора  и  евързани  с  

неговото  изпълнение  ще  се  решават  от  двете  страни  в  дух  на  добра  воля  с  двустранни  писмени  
споразумения , които  не  могат  да  променят  или  допълват  елементите  на  договора  в  нарушение  на  
чл . 43, ал . 1 от  ЗОП  и  предходния  член  от  настоящия  договор . 

9.Стра .ните  по  настоящия  договор  ще  решават  споровете , възникна ,пи  при  и  по  повод  
изпълнението  на  договора  или  свързани  с  доrовора , с  неговото  тьлкуване . недействителност , 
неизпълнение  или  прекратяване  по  взаимно  съгласие  и  с  писмени  споразумения , а  при  
непостигане  на  еъгласие  въпросът  се  отнася  за  решаване  пред  Окръжен  еъд  гр .Кюстендил , който  
е  компетентен  съгласно  чл .117 от  ГПК . 
10.За  неуредените  в  настоящия  договор  въпроси  се  nрилагат  разпоредбите  на  действащото  

законодателство  на  Република  България . 
11.Неразделна  част  от  настоящия  договор  са : 
„Предложение  за  из nълнение  на  поръчката " на  Изпvлнителя . 
„Ценово  предложение " на  Изпълнителя . 	 n 

Настоящият  Договор  се  с 	одписа  в  два  еднообразни  екземпляра  - по  е  н  за  всяка  от  
страните .  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 	тРАвИrЕп  ~ ~ 	 ИЗПЪЛН  Т  : 
. 	 ` Р  ИЯ  

/инж .Георги  Стоя  ов  е ~ 	де~ч~~ 	 /Видьо  И 	в ~ 

Пълном  ни  ' нот . лн . 
Oi.1~(1 8 г . 



Образец  N_о4 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  

за  участие  в  процедура  за  възлагане  чрез  публично  състезание  
на  обществена  поръчка  с  предмет : 

„Доставка  на  нетна  активна  електрическа  енергия  и  координатор  на  балансираща  група  
за  средно  напрежение  20 KV" за  нуждите  на  „Кюстендилска  вода" ЕООД , обект  
„Пречиствателна  станция  за  отпадъчни  води" гр . Кюстендил . 

ОТ  
от  Видьо  Иванов  Терзиев , в  качеството  на  пълномощник , упълномощен  от  Атанас  
Желязков  Димов— Изпълнителен  Директор  и  Кръстю  Георгиев  Икономов  — член  на  
Съвета  на  директорите  с  нотариално  заверено  пълиомощн 0 Ns 14232/08.10.2018 на  
НОтариус  Стилиян  Тютюнджиев  с  рег .номер  065 на  ,,.,,ЧЕЗ  Трейд  България " ЕАД  със  
седалище  и  адрес  на  управление : гр . София , пл . Позитано  No 2, ет .7, офис  7 
ЕИК/БУЛСТАТ  113570147 
IBAN: BG46CITI92501005006502 BIC код  CITIBGS 
обслужваща  банка  „Ситибанк  Европа" АД ; 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА , 

След  запознаване  с  документацията  за  горепосочената  обществена  поръчка , 
удостоверявам  и  потвърждавам , че  отговаряме  на  изискванията  и  условията  за  участие  
в  процедурата . 

I. 	IIредлагам  на  вниманието  Ви  следното  предложение  за  изпълнение : 
1. Продажбата  на  нетна  активна  електрическа  енергия  и  координатор  на  балансираща  
група  за  средно  напрежение  20 kv ще  се  извършва  при  условията  на  сключения  договор  
и  в  съответствие  с  изискванията  на  закона . 
2. С  ок  за  п  едставяне  на  а 

	

	и  за  конс  ми  ана  ел .ене  гия  .. .~uL"Av . 
р 	р 	 Ф ~р 	у 	р 	р 	................. 

(не  по-късно  от  5-то  число  на  следващия  месеу , включително  u no електронен  път) 

З . Срок  на  плащане : 15 дни  (посочен  в  календарни  дни, съобразен  с  ч.л.303а  от  Т3, но  не  по - 
кратък  от  15 календарни  дни  от  издаване  на  фактура): 

П . Декларираме : 

1. Запознати  сме  със  съдържанието  на  проекта  на  договор  за  изпълнение  на  
обществената  поръчка  и  приемаме  клаузите  в  него . 
2. Приемаме  срокът  на  валидността  на  нашата  оферта  да  бъде  90 (деветдесет ) 
календарни  дни  считано  от  крайния  срок  за  подаване  на  оферти . 
3. При  изготвяне  на  офертата  на  представлявания  от  мен  участник  са  сп 	и  
задълженията , свързани  с  данъци  и  осигуровки , опазване  на  околиата  среда , закри :n на  
заетосrга  u условията  на  труд . 
4. Ако  ни  бъде  възложена  обществената  поръчка , се  задължаваме  	се  
гаранция  за  изпълнение  на  договора  в  р  мер  
обществената  поръчка  в  лева  без  ДДС . 	јI 

., 

Ja
, ~~  

`✓ / 1 

на  3°/о  от  прогнозната  ► 	. 	•• ~~ 	. 

~ 



- 	5. 	Задължавам  се  да  спазвам  и  приемам  всички  условия  на  възложителя , посочени  
в  документацията  за  обществена  поръчка , отнасящи  се  до  изпълиението  на  поръчката , в  
случай  че  същата  ни  бъде  възложена . 

	

6. 	Декларирам , че  при  изпълнението  на  обществената  поръчка  няма  да  ползваме / 
ще  ползваме  (относимото  се  подчертава ) следните  подизпълиители : 

1 ..................................................................................................................................................... 
(наименование  на  подизпълнителя , ЕИК/ЕГН , вид  на  дейностите , които  ще  изпълнява , дял  от  стойността  
на  обществената  поръчка  (в  %). 

ПРИЛАТАМ : Документ  за  упълномощаване  на  Видьо  Терзиев  

В  случай , че  бъдем  определени  за  изпълнител , с  който  ще  бъде  сключен  
договор  ще  представим  всички  документи , необgодимн  за  подписването  му , 
съгласно  чл.58 от  ЗОП . 

ата  01.11.2018г . 	 ~ 3 

~Iме  и  фамилия  Видьо  Терзиев  - пълномощник 	 а~ 

Iодпис  на  лицето  (и  печат) ~.~ ................ 	... 	f .:.................................. 

*Документът  е  задължителна  част  от  офертата  и  се  подписва  о " ко 	с  авител   
участника  или  от  надлежно  упълномощено  лиг~е, коет 	

на
о  подава  офертата . ~' д ~} >~ 

v ~ 	~ 



ОБРАЗЕЦ  5 
ЦЕНОВО  IIРЕДЛОЖЕНИЕ  

За 	участие 	в 	публично 	състезание 	с 	предмет : 
„Доставка  на  нетна  активна  електрическа  енергия  и  координатор  на  
балансираща  група  за  средно  напрежение  20 KV" за  нуждите  на  
„Кюстендилска  вода" ЕООД , обект  „Пречиствателна  станция  за  отпадъчни  
води" гр . Кюстендил . 

от  Видьо  Иванов  Терзиев , в  качеството  на  пълномощник , упълномощен  от  Атанас  
Желязков  Димов— Изпълнителен  Директор  и  Кръстю  Георгиев  Икономов  — член  на  
Съвета  на  директорите  с  нотариапно  заверено  пълномощно  Ns 14232/08.10.2018 на  
Нотариус  Стилиян  Тютюнджиев  с  рег .номер  065 на  ,,.,,ЧЕЗ  Трейд  България " ЕАД  със  
седапище  и  адрес  на  управление : гр . София , пл . Позитано  Ns 2, ет .7, офис  7 
ЕИК/БУЛСТАТ  113570147 
IBAN: B046CITI92501005006502 BIC код  CITIBGS 
обслужваща  банка  „Ситибанк  Европа" АД  

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА , 

След  запознаване  с  всички  документи  и  образци  за  участие , предлаганата  от  Нас  цена  
за  доставка  на  електрическа  енергия  по  свободно  договорени  цени  е  80,31 лева  без  
ДДС  за  1 MWh. 

Цената  не  включва  цена  за  пренос  през  електропреносната  мрежа , цена  за  досrьп  до  
електропреносната  мрежа , цена  за  пренос  през  електроразпределителната  мрежа , 
акциз  и  такса  „Задължения  към  обществото ". 

При  така  предложените  условия  от  нас , в  нашето  но 	редложение  сме  
вкшочили  всички  разходи , свързани  с  качественото  изп  л  н  на  поръчката  в  
описания  вид  и  обхват . 

Гарантираме , че  сме  в  състояние  да  изпълним  кач  тве  поръчката  в  пълно  
съответствие  с  гореописаното  предложение . 

~ иЕэ  

ата  01.11.2018г .  

Име  и  фамилия  Видьо  Терзиев  - ПЪЛНОМОі L и і  

Подпис  на  лицето  (и  печат)  

*Документът  е  задължителна  част  от  офертата  и  е  iрилаг 'а  в  Плик  ,, Предлагани  ценови  
параметри  ". Документът  се  подписва  от  законния  предс  /вител  на  участника  или  от  надлежно  
упълномощено  лице, което  подава  офертата . 

! л  Л  
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