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МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, със седалище и адрес на управление
гр.Кюстендил 2500, пл.” 17-ти януари” №1, Тел:078550261, Ф акс:078550231, ЕИК
109080582, представлявано от изпълнителният директор АЛЕКСАНДЪР
СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна, наричан за краткост “ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ”,
и
«Мост Енерджи» АД, със седалище и адрес на управление: 1618 гр. София,
бул. «България» № 118, Тел: 02/4169843, Факс 02/4160532, ЕИК 201325372,
представлявано от Тони Латева Тенева в качеството му на Изпълнителен
директор, от друга страна, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 112 ЗОП се сключи настоящият договор за следното:
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извършва доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, по
цена, в количества и при условията, уговорени по-долу в настоящия договор и
съгласно Техническа спецификация, Техническо предложение и Ценово
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се неразделна част от настоящия
договор, наричана за краткост по-долу „ДОСТАВКАТА”;
(2)
Планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна
електрическа енергия съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия
(ПТЕЕ) се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството си на координатор на
стандартната балансираща група. Същият регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като
участник в групата - непряк член съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от
заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмен в дневните
графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на
балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II.

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
считано от датата на потвърждение на първия график за доставка, като действието
му продължава до подписване на нов договор.
III.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З. Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за
ниско напрежение е: 66,73 лв /шестдесет и шест лв и 73 ст.) лева без ДДС;
Чл.4. Общата стойност на договора се формира на базата на направените
през времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа
енергия за ниско напрежение. Към тази сума се начислява ДДС.
Чл. 5. (1) В цената по чл.З се включва цена за доставка на нетна активна
енергия за ниско напрежение, без в балансиращата група допълнително да се
начисляват суми за излишък и недостиг.

(2)
В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)

В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на

поръчката.
Ч л. 6. (1)
По време на действие на договора оферираната в Ценово
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не
се променя.
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената енергия, в лева, по банков
път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно оферираната в Ценово предложение
цена на нетна активна електрическа енергия, в срок до 30 календарни дни след
получаване и потвърждаване на фактурата на email: mbal_kn@abv.bg на лечебното
заведение.
IV.

П РА ВА И ЗА Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА И ЗП Ъ Л Н И ТЕ Л Я

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата
енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ.
2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез

изграждане на стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие.
3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към
момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.
4. да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
количество енергия.
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 или са упълномощени да извършват
действия по изпълнението на този Договор; промяна в данните по регистрация, в
данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.
6. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в
Договора.
7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката
(ЗЕ) и Наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на
електропреносна мрежа (OEM) така, че да не бъде отстранен от пазара на
балансираща енергия.
V. ПЛАНИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
Ч л.9. 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.

Чл.10. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и
съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.1 Е (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за
доставка на ECO, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава
графиците за доставка пред ECO.
Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено
предизвестие 10 /десет/ дни преди провеждане на планирани ремонти и други
планирани дейности по своите съоръжения с уточнени период на провеждане на
ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари и/или всички останали
дейности, които биха повлияли върху договорното изпълнение.
(2) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи
ремонти или дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 3 /три/ работни дни от
възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и
очакваната продължителност на събитието.
VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване
на задълженията му по договора;
2. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в
мястото на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по
цената, определена съгласно уговореното в глава 111, при условията и в срока
съгласно настоящия договор;
4. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.
5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по
Договора;
б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха
повлияли на изпълнението на задължението му за приемане на договорените
количества;
в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да
извършват действия по изпълнението на този Договор;
г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на
данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.
6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в
Договора.
7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него,
както и ПТЕЕ, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.

Чл.14. 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 за добро изпълнение на договора.
VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.15. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1221,80 лева,
представляваща 2% от стойността на договора без включен ДДС и се внася по
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В С 9550М В 91301048570102 в ОБЩИНСКА БАНКА,
В1С: БОМВВСББ преди подписване на договора или под формата на застраховка
или на банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 13
/тринадесет/ месеца. Банковата гаранция и платежното нареждане се предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора и трябва да съдържа условие за
безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по ал.
1 са престояли на законно основание в него, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на задълженията си и с внесената от него
гаранция за изпълнение на договора.
VIII.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.16. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените
количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на
тези количества в мястото на доставка;
Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето
на електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените
количества в мястото на доставка.
(2)
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.
IX.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ

Ч л.18. (1)
Измерването на доставяните количества електрическа енергия
в мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на
действащите правила за измерване на количеството електрическа енергия.
(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.

X. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
ЕНЕРГИЯ
ЧлЛ9. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и
съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл.20. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този
Договор, се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
XI.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл.21. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от
страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото
гражданско и търговско законодателство на Република България.
(2)
Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на
непредвидени обстоятелства, дефиницията за която страните се съгласяват да се
счита тази определена от законодателя в Закона за обществени поръчки.
XII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. с изтичане срока на действие на договора.
2. по взаимно съгласие на страните;
3. с едностранно 30 дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя
в случаите на чл. 14;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му;
5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една
от страните;
6. Възложителят може да прекрати този договор безвиновно с едномесечно
предизвестие по решение на Съвета на директорите му.
(2) Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови
задължения възникнали преди прекратяване на договора.
XIII.

ОБЩ И УСЛОВИЯ

Чл. 23. Договорът влиза в сила при условията на чл. 2 от настоящия
договор;
Чл. 24. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по
изключение в случаите регламентирани в 116 от ЗОП;
Чл. 25. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и
обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, проекти или
финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или
други права от подобен характер свързани с изпълнението на договора.

Чл. 26. Страните по настоящия договор следва да отправят всички
съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Съобщенията ще
получават на следните адреси:
- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.Кюстендил 2500, пл.” 17-ти януари" №1;
- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1618 гр. София, бул. „България“ № 118, БЦ „Абакус“
Чл. 27. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на
договора и свързани 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. 116 от ЗОП.
Чл. 28. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали
при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие
и с писмени споразумения, а при недостигане на съгласие въпросът се отнася за
решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на

ГПК
Чл. 29. Настоящият договор се сключва и изпълнява в съответствие със
законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане
между страните по отношение предмета на договора.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

