Възложител: „Свободна зона-Пловдив“ АД

Изпълнител: ..............................................

Проект

ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№…………………………../………………………..
Днес,………………………………, в гр. Пловдив, между:
„Свободна зона – Пловдив“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив
3003, ул. „Васил Левски“ № 242а, ЕИК:115006679 и № по ЗДДС: BG115006679,
представлявано от………..........…. [имена на лицето или лицата, представляващи
възложителя], в качеството на….........…….. [длъжност/и на лицето или лицата,
представляващи възложителя], [съгласно………………… [документ или акт, от който
произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи възложителя]] – ако е
приложимо, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
……………………………… [Наименование на изпълнителя], със седалище и адрес на
управление: ……………………………..[седалище и адрес на управление на изпълнителя]
[попълва се приложимото според случая],[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 […]] [попълва се приложимото
според случая], 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 –
попълва се 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. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение
№………………./……………..г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от
изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с
пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за
небаланси за нуждите на “Свободна зона – Пловдив” АД”, се сключи този Договор за
следното:
В настоящия договор ще бъдат използвани някои съкращения, както следва:
- Закон за енергетиката (ЗЕ);
- „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) – независим системен оператор по
смисъла на ЗЕ;
- „Оператор на електропреносна мрежа” (ОЕМ) - юридическото лице, което
администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Закона
за енергетиката;
- Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР);
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- Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) на Комисията
за енергийно и водно регилуране (КЕВР).

І.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема: да извършва доставка на
нетна активна електрическа енергия за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъединени на ниво
ниско напрежение, описани в Техническата спецификация неразделна част към настоящия
договор.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно
Приложения №№1, 2 и 3 към този Договор („Приложения“) и представляващи неразделна
част от него.
1.3. С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става непряк член на
балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
1.4. По време на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя броя и
вида на обектите посочени в Техническата спецификация, до които се доставя електрическа
енергия при отпаднала необходимост от ползване на обекти, при придобиване на нови имоти
и/или друга причина. При включване на нови обекти, Възложителят ще заплаща за
доставената ел. енергия по договорената с Изпълнителя цена.
При евентуално присъединяване на нови обекти Възложителят си запазва правото да
възложи „опция за допълнителни доставки”.
1.5. Непрекъснатостта на електроснабдяването и качеството на доставената
електрическа енергия се осигурява от лицензирания оператор на електроразпределителната
мрежа на територията, на която се намират измервателните точки, в съответствие със Закона
за енергетиката и действащите технически и правни норми.
ІІ.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цена за закупената електрическа енергия, на стойност
……………………лева без ДДС и ....... лева с вкл.ДДС, за 1 MWh нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение, която представлява фиксирана търговска
надбавка на покриване на всички разходи за изпълнение на поръчката, включително разходи
за такси на БНЕБ, гарантиране на плащанията, администриране, прогнозиране, балансиране,
финансиране, обслужване, разходи за подизпълнители (ако е приложимо) и др.
(изписва се размера на предложената търговска надбавка (Тн) от участника избран за изпълнител)

2.2. ВЪЗЛОЖТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в
балансиращата група. В случаите на небаланси на електрическа енергии, същите са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни суми за излишък и
недостиг.
2.3. Цената по т.2.1 не включва ДДС, акциз по ЗАДС, такса „Задължение към
обществото“ определена от КЕВР, цени за мрежови услуги /пренос и достъп/, както и каквито
и да е други задължения, които могат да възникнат от промени в законодателството и/или с
решение на съответния компетентен орган.
2.4. Прогнозна стойност на договора е в размер на …………..………. лева без ДДС.
(изписва се прогнозната стойност на обществената поръчка (договора) в лева без ДДС
съгласно обявлението).
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Прогнозната стойност на договора има ориентировъчен характер за срока на договора и
не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да изразходи цялата
посочена прогнозна стойност (включително опциите), като тя може да бъде и надвишена.
Реалната стойност на договора ще бъде определена според реалното потребление на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора.
2.5. Общата фактурна стойност на договора се определя на база стойността на
направените през времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа
енергия формирана съгласно цената по т.2.1. и разходите:
- за акциз по ЗАДС;
- такса „Задължение към обществото" определена от КЕВР;
- разходи във връзка с регулаторно определените: цени за пренос на количества
електрическа енергия и достъп през/ до електроразпределителните мрежи и цени за пренос на
количества електрическа енергия и достъп през/до електропреносната мрежа;
- ДДС;
- както и каквито и да е други задължения, които могат да възникнат от промени в
законодателството и/или с решение на съответния компетентен орган при условие, че такива
са дължими към доставката.
2.5.1. В случай, че по време на действие на Договора размерът на описаните в т.2.5
данъци, такси, акциз и задължения бъдат променени, следва да се счита, че същите се
изменят автоматично, в съответствие с нормативно определения нов размер, без да е
необходимо подписването на допълнително споразумение.
2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща (включително и за възлагане на „опция за
допълнителни доставки“), веднъж месечно, дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база
реално консумираната активна електрическа енергия, отчетена и определена съгласно
данните, предоставени от измервателните уреди, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на:
- оригинална фактура, като фактурирането се извършва с дата – последния ден на
календарния месец;
- справка за изразходената електрическа енергия по обекти, електромери, дати и
показания за различните видове енергия и тарифни зони в .pdf и .csv формат;
- справка – калкулация за образуване на доставната цена, в която се съдържа
информация за цените, определени на пазара „Ден напред“ на Българската независима
енергийна борса (БНЕБ), за всеки ден от месеца, за който се дължи плащането, по образец –
Приложение №4 към настоящия договор.
Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет)
дни, считано от датата на издаване на фактурата. Плащането се извършва в български левове,
с платежно нареждане по следната банкова сметка:
Обслужваща банка: ...........................................
BIC: ......................................................................
IBAN: .................................................................
2.6.1. За обектите от Техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава
комбинирана фактура, като към цената по т.2.1. отделно се начисляват и дължат нормативно
определените към датата на доставката: акциз, ДДС, такса „Задължение към обществото",
регулаторно определените цени за пренос на количества електрическа енергия и достъп през/
до електроразпределителните мрежи; цени за пренос на количества електрическа енергия и
достъп през/до електропреносната мрежа, както и каквито и да е други задължения, които
могат да възникнат от промени в законодателството и/или с решение на съответния
компетентен орган при условие, че такива са дължими към доставката, които се фактурират
на отделни редове.
ІІІ.
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3.1. Срокът на договора във връзка с изпълнение на обществената поръчка е както
следва: 24 месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка.
3.2. Договорът се счита за изпълнен при изпълнение на всички поети от Страните
задължения по Договора.
3.3. Място на изпълнение – Доставката се извършва до обекти на «Свободна зона –
Пловдив» АД, описании в Техническата спецификация, находящи се на територията на
Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. «Васил Левски» №
242а.
ІV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
4.1.1. Да доставя на Възложителя електрическата енергия до обектите на
Възложителя, при спазване на изискванията на всички действащи към датата на доставката
закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на доставки от такъв
характер.
4.1.2. Да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в стандартната балансираща
група – непряк член съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в балансиращата
група. В случаите на небаланси на електрическа енергии, същите са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни суми за излишък и
недостиг.
4.1.3. Да изготви всички необходими документи за извеждане и регистрация на
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия.
4.1.4. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора.
4.1.5. В качеството на координатор на балансираща група, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да
извършва планиране и договаряне на конкретни нетни количества активна електрическа
енергия, съгласно ПТЕЕ.
4.1.6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата,
които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на
договора; промяна в данните, необходими за издаване на оригинални фактури, в номерата на
банковите си сметки и др.
4.1.7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в договора
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора.
4.1.8. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както
и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да не
бъде отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на
балансираща група.
4.1.9. Да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с
оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.1.10. Да поддържа за срока на договора валиден лиценз съгласно чл. 39 от Закона за
енергетиката и координатор на стандартна балансираща група.
4.1.11. 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.
4.1.12. Да отговаря за администриране на информационния поток с ЕСО.
4.1.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за защита на лични данни
съгласно действащото национално и европейско законодателство.
4.1.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до
3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за
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замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или
на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал.2 и ал.14 ЗОП. /когато е приложимо/
4.1.15. При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
неговите ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /при наличие на такива/ са длъжни да спазват 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 към чл.115 от ЗОП.
4.1.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията/бездействията на своите
служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.
4.1.17. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ отговаря за всички вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
трети лица, в резултат на действия или бездействия на свои служители и/или подизпълнители
(в случай, че ползва такива) при или по повод изпълнение на договора.
4.1.18. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ е длъжен 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.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. Да получи уговореното заплащане при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
4.2.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1.1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените количества електроенергия по
цени, условия и в срокове съгласно настоящия договор.
5.1.2. 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.
5.1.3. Да приема електрическа енергия в мястото на доставка, съгласно уговореното в
настоящия договор;
5.1.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 и промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
фактури и др.;
5.1.5. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ /Закона за енергетика/ и
наредбите към него, както и Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и
разпорежданията на Оператор на електропреносната мрежа /ОЕМ/.
5.1.6. Да спазва изискванията за защита на лични данни съгласно действащото
национално и европейско законодателство.
5.2.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.2.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения
предвидените в договора дейности и с качество отговарящо на нормативните изисквания на
действащото законодателство.
5.2.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2.3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (когато е приложимо).
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5.2.4. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен
в настоящия договор.
5.2.5. По разпореждане на ОЕМ съгласно ПТЕЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще увеличава,
намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа
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.
5.2.6. Отношенията на страните при ситуации по предходната точка се уреждат
съгласно ПТЕЕ.
VI.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /когато е приложимо/

6.1. За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи и при предвидените в ЗОП условия.
6.3. Сключването на договор с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ,
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание
за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
6.4. При сключването на договорите с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, оферирани в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
- действията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛТЕ няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.
6.5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
6.6. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки,
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато
такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са
част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
6.7. 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.
6.7.1. Разплащанията по т.6.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
6.7.2. Към искането по т.6.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
6.7.3. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
6.8. Независимо от възможността за използване на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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6.9. Замяна или включване на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
2. новият ПОДИЗПЪНИТЕЛ отговаря на критериите за подбор по отношение на
дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
6.10. При замяна или включване на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ заедно с всички
документи, които доказват изпълнението на условията по т.6.9. от договора, в срок до 3 дни от
неговото сключване.
VІI.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

7.1. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото
на доставка.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на електрическа енергия в мястото на
доставка.
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и
използването на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените
количества след постъпването им в мястото на доставка.
VІII. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ
8.1. Измерването на доставяните количества електрическа енергия се осъществява в
мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ чрез средствата за
търговско измерване, собственост на мрежовия лицензиант ОЕМ.
8.2. 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.
IХ.

ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

9.1. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в Закон за енергетиката /ЗЕ/, Правила за търговия с електрическа
енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.
9.2. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
9.3. При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и
след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата
страна в срок от 3 (три) работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща
количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи
причината за различията.
9.4. Страните по договора определят лица, които следят за правилното реализиране на
изпълнението.
X.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на
договора в лева без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за
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изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(изписва се размера на гаранцията за изпълнение на договора)
10.2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в
срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
10.2.1. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на т.10.3. от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на т.10.4. от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на т.10.5. от Договора.
10.3. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.
Възложителят не дължи лихви върху сумата внесена като гаранция.
10.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс не помалко от 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Банковата гаранция следва да съдържа данни за предмета на процедурата. Банковата
гаранция следва да е с възможност за усвояване от Възложителя на цялата гаранция или част
от нея.
10.4.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
трето ползващо се лице, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс не помалко от 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на
валидност на застраховката се удължава или се издава нова. Застраховката следва да съдържа
данни за предмета на процедурата. Застраховката следва да покрива отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде
използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. При сключване на
застраховката следва де е изплатена цялата застрахователна премия.
10.5.1. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
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застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет)
работни дни след изтичане на срока на договора по т.3.1. от договора, в пълен размер, ако
липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по
нея.
10.6.1. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10.7. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.
При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранцията.
10.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на
неизпълнение.
10.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне или забави
изпълнението на задълженията си по договора с повече от 3 дни. В тези случаи,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.
10.10. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
10.11. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент
от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с
т.10.1. от Договора.
10.12. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради
виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията
за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
10.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
XI.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

11.1.
При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи
обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото законодателство на
Република България и неустойки по този договор.
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11.1.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата сума за
всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет на сто) от цената на съответната дейност.
11.1.2. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане
по Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и
две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет на сто) от
размера на забавеното плащане.
11.1.3. При прекратяване на договора поради отстраняване от пазара на балансираща
енергия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от
прогнозната стойност на договора в лева без ДДС.
11.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на
начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.1.4.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не
заплати стойността на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи
неустойката по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на
такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.
11.2. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените
неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български
съд.
XII.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата
Страна за възникването на непреодолима сила.
12.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
12.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.
XIII. ОПЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ
13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възложи „опция за допълнителни
доставки”, след сключване и влизане в сила на договора, при евентуално присъединяване на
нови обекти. Прогнозната стойност на опцията е в размер на …………………… лв. без ДДС и
е включена в размера на прогнозната стойност на поръчката.
(изписва се прогнозната стойност на опцията в лева без ДДС, съгласно обявлението).
Посочената прогнозна стойност има ориентировъчен характер за срока на договора и не
обвързва Възложителя.
При включване на нови обекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще заплаща за доставената ел.
енергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в настоящия договор цена.
13.2. „Опцията за допълнителни доставки” се счита за упражнена, след изрична
писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сключване на
допълнително споразумение между двете страни съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.
13.3. Заявката и допълнителното споразумение по предходната точка съдържа цялата
налична информация при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за включването
на новата партида в пазара на балансираща енергия.
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13.4. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до
изтичането на срока на основната доставка.
13.5. За допълнително заявената „опция за допълнителни доставки” са приложими
всички останали условия от настоящия договор.
XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
14.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност,
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения,
полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.
Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения
проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14.1.1. С изключение на случаите, посочени в т.14.1.2., Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата
Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
14.1.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на
Конфиденциална информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
14.2. Задълженията свързани с Конфиденциална информация се отнасят до
съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации,
всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната
Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
14.3. Съхраняването и обработката на Лични данни от страните по договора, във връзка с
изпълнението му, следва да се осъществява съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който отменя Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
14.4. „Лични данни“: са лични данни по смисъла на чл. 4 (1) от Регламента, които
Изпълнителят обработва от името на Възложителя във връзка с изпълнението на Договора.
14.5. Всички препратки към Регламента следва да бъдат разглеждани и като препратки
към всички приложими норми от законодателството на Република България или на друга държава
членка, които транспонират или са приети на основание на Регламента в българско национално
право или съответно в националното право на друга държава членка.
14.6. „Приложими правила/Приложими правила за защита на личните данни“ са
Регламентът, както и всички други действащи и приложими нормативни актове (регламенти,
закони, наредби и др.), кодекси на поведение, документирани нареждания на Възложителя и др.,
които уреждат защитата и обработването на Личните данни, както и всички приложими към
обработването на Личните данни правила и политики на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
XV.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
15.1.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
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15.1.2. с изтичане на уговорения срок;
15.1.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага
след настъпване на обстоятелствата;
15.1.4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора
(„непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;
15.1.5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора –
с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
15.1.6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
15.1.7. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
15.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие, с
уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:
15.2.1. При отнемане или прекратяване на Лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната
дейност;
15.2.2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал
това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е
посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е
извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
15.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна
обосновка.
15.4. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения
между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.
15.5. Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116 от ЗОП.
Изменение на договора на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП се допуска и при
намаление на договорената търговска надбавка (Тн) договорена в т.2.1. от настоящия договор.
За изменението на договора страните подписват допълнително споразумение, което е
неразделна част от договора.
ХVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
16.1. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
16.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор,
следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.
16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени в писмена форма по пощата (с обратна разписка), по факс с автоматично
генерирано съобщение за получаване от адресата, електронна поща или предадени чрез
куриер срещу подпис на приемащата страна. Официална кореспонденция между Страните се
разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се
информират писмено за други свои адреси. 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.
16.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
16.5. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на
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спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция подолу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.
16.5.1. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по
реда на ГПК.
16.6. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3;
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Свободна зона – Пловдив“ АД

..........................................................

……………….……….........................

.................................................................

……………….……….........................

.................................................................

(име, фамилия, длъжност, подпис, печат)
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