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УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление 
в гр. София - 1527, ул. „Бяло море” № 8, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р 
Григорий Иванов Неделков, дм -  Изпълнителен директор, наричано в Договора 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и от друга

„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. 
София - 1000, пл. „Позитано” № 2, ЕИК 113570147, представлявано от Владимир 
Дичев -  изпълнителен директор и Атанас Димов -  член на съвета на директорите и 
двамата чрез пълномощник Видьо Терзиев -  с пълномощно № 15423/12,12,2017 г., 
наричано по-долу “ ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № 
РД-03-4/19,01,2018 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД се сключи настоящият Договор, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва за срок от 12 

месеца доставка на определени съгласно т. 2 количества нетна активна електрическа 
енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно 
администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за 
небаланси.

2. Възложителят възлага, а Изпълнителят в съответствие с т. 3.7. от настоящия 
договор текущо осигурява прогнозиране на потреблението на електрическа енергия от 
Възложителя и извършва планиране на доставките въз основа на прогнозно 
потребление на Възложителя от 3 300 MWh, в т.ч. 2 500 MWh СрН и 800 MWh НН. 
Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го 
усвои.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
3. Изпълнителят е длъжен:
3.1. 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;

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

3.3. да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез 
изграждане на стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без 
Възложителя да заплаща такса за участие и да регистрира Възложителя като участник в 
стандартната балансираща група -  непряк член съгласно ПТЕЕ;

3.4. да извършва с необходимото качество доставка чрез продажба на 
договорената нетна активна електрическа енергия на мястото на доставяне, а именно - 
гр. София, ул. „Бяло море” № 8, съгласно ПТЕЕ;

3.5. да издава оригинални фактури за полученото от Възложителя количество 
електрическа енергия;

3.6. да уведомява Възложителя в най-краткия обективно възможен срок 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.;

3.7. в качеството си на координатор на стандартната балансираща група - да 
осигурява прогнозиране на потреблението на Възложителя и да извършва планиране и 
договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия съобразно 
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като:



3.7.1. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на 
Възложителя. Графиците следва да съобразяват очаквания часови енергиен товар. 
Графиците следва да обхващат 24 часа. започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния 
ден и да се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества 
енергия изготвени и планирани от Изпълнителя;

3.7.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка на ECO, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ;

3.7.3. потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка пред ECO;
3.8. в качеството си на координатор на стандартната балансираща група -  да 

осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмен в дневните графици за 
доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането са за 
сметка на Изпълнителя, без в балансиращата група допълнително да се начисляват 
суми за излишък и недостиг;

3.9. да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок от сключването на съответния 
договор за подизпълнение. Заедно с договора за подизпълнение Изпълнителят следва 
да изпрати на Възложителя и доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 
и ал. 11 ЗОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на посочените критерии за 
подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са 
налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на 
подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

4. Възложителят е длъжен:
4.1. 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.
4.2. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие 

на Изпълнителя при и по повод изпълнението на поръчката;
4.3. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в 

мястото на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
4.4. да заплаща на Изпълнителя по договорения ред стойността на 

доставените съобразно определения в настоящия договор ред количества електрическа 
енергия;

5. Всяко от описаните в т. 3. и т. 4 задължения на една от страните 
представлява съответно право на другата страна.

III. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ
6. Крайната цена за един KWh нетна активна електрическа енергия се определя 

в размер на 0,08099 (нула цяло, нула осем нула девет девет) лева без ДДС, която не се 
променя през целия срок на действие на договора и включва цена за доставка на нетна 
активна енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за 
излишък и недостиг, нито такса за участие в балансиращата група и всички разходи, 
свързани с администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия и 
всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката. В случаите на небаланси 
на електрическа енергия същите са за сметка на Изпълнителя;

6.1. Цената по т. 6. не включва акциз и такса „задължения към обществото”, 
които са предмет на държавно регулиране и се начисляват отделно;

6.2. Прогнозната стойност на поръчката, изчислена въз основа на прогнозното 
потребление на Възложителя от 3 300 MWh, при цената за един KWh нетна активна 
електрическа енергия по т. 6 е 267 267,00 лв. без ДДС.

6.3. Общата прогнозна стойност на договора се формира като сума от 
стойността по т. 6.2. и стойността на дължимите акциз и такса „задължения към 
обществото”, изчислена въз основа на прогнозното потребление на Възложителя от
3 300 MWh и държавно регулираните им стойности към момента на сключване на 
договора, и е 396 792,00 лв. без ДДС.



6.4. Стойността на договора по т. 6.3 е определена като обща прогнозна 
стойност за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но тя може да се увеличи при 
спазване на 116, ал.1, т.1 от ЗОП в предвидените опции.

6.5. Максималната прогнозна стойност на поръчката за обезпечаване 
изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, 
предвидена в чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП е 495 990,00 лв. без ДДС.

6.6. Цените по т. 6, т. 6.2., т. 6.3. и т. 6.5. не включват ДДС, който се начислява 
отделно.

6.7. Плащането се извършва по банков път, в срок до 60 дни след получаване и 
потвърждаване на фактурата за реално доставеното през отчетния календарен месец 
количество електрическа енергия, отчетено и документирано по реда на раздел IV.

IV. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И 
ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

7. Възложителят осигурява измерването на доставяните количества 
електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и 
ПИКЕЕ, като:

а/ 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;

б/ отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

8. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, 
се определят съгласно данните, предоставени от OEM на страните или съгласно 
данните от средствата за контролно мерене на Възложителя.

9. 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.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
10. Прехвърлянето на собствеността върху доставените количества 

електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в 
мястото на доставка

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

12. 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.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
13. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 967.92 лева (три 
хиляди деветстотин шестдесет и седем лева, 0,92 ст.), представляващи 1% (един 
процент) от общата прогнозната стойност на договора без ДДС /стойността, посочена в 
т. 6.3/, чрез избраната от него форма, за което представя съответен документ в оригинал 
при сключване на договора.

14.1. Срокът на действие на гаранцията за изпълнение следва да надвишава 
срока на действие на договора с 30 (тридесет) дни.

14.2. Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори изцяло или 
частично от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на 
задължения по договора от страна на Изпълнителят.



14.3. При пълно или системно неизпълнение от страна на Изпълнителя на 
задълженията по договора, гаранцията се усвоява изцяло.

14.4. Възложителят има право да усвои гаранцията, без това да го лишава от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 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 в пълен 
размер, като неустойка.

14.5. При липса на възражения по изпълнението на договора. Възложителят 
освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока 
на договора. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на Изпълнителя, 
Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли 
при него.

14.6. Гаранцията за изпълнение 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 за изпълнение.

VII. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
15. Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ последователни 

месеца и започва да се изпълнява от датата на регистрация на първия график за 
доставка.

VIII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
16. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за 

изменение на договора:
16.1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, 

договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 
3 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена е за изпълнение 
на поръчката за 12 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 1А /една четвърт/ 
за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на 
договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

16.2. Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната 
стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца в случай, че бъде изчерпано 
прогнозното количество вследствие на увеличено потребление на електрическа 
енергия.

16.3. Договорената цена за един KWh нетна активна електрическа енергия може 
да се изменя на основание изменение на държавно регулирани цени.

IX. ОБЩИ УСЛОВИЯ
17. При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните 

дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и 
търговско законодателство на РБългария, като отговорност не се дължи в случай на 
наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за обществени поръчки.

18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повед изпълнението на 
договора, в т.ч. 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.

19. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма, като за валидни се считат адресите, 
посочени на страница първа от договора.

20. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.



21. Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 
споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

22. Настоящият договор се прекратява:
22.1. с изтичане на срок на договора;
22.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
22.3. при условията на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
22.4. с 30-дневно предизвестие от страна на Възложителя, когато Изпълнителят 

не изпълнява някое от задълженията си по договора или ползва подизпълнител в 
нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и не прекрати/коригира 
неизпълнението в предоставен от Възложителя срок.

23. 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 чрез писмеуй споразумения, а при 
недостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред компетентен съд.

24. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Договор е изготвен и подписан в 2 /два/ еднообразни екземпляра -  
по един за всяка страна.

: >ч! W V

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
...........




