I. ОБЕКТ; ПРЕДМЕТ; ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
В тази част от документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес,
търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на
определени лица или продукти - да се чете и разбира „или еквивалент“

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ е хазартен оператор
по чл. 14 от Закона за хазарта /ЗХ/ и реализира дейността си с цел набиране на парични
средства за подпомагане държавната политика в областта на физическото възпитание и
спорта. ДП БСТ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон,
с принципал Министъра на младежта и спорта и разходва средствата от реализираните
от него постъпления от хазартните игри, които са определени за негова издръжка, при
спазване правилата на Закона за обществените поръчки.
С оглед горното, с цел осигуряване на електрическа енергия за нуждите на
административните си офиси и тотопавилиони, находящи се на територията на цялата
страна, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ДП БСТ,
провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование:
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско
напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП
„Български спортен тотализатор“, по обособени позиции – посочени по-долу.
1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обект: Обект на настоящата обществена поръчка, по всяка от обособените позиции (№
1, 2 и 3), е доставка на електрическа енергия и предоставяне на услуги по балансиране
на краен клиент. Обществената поръчка се възлага като доставка, тъй като стойността на
стойността на стоките, подлежащи на доставка надвишава стойността на услугите,
подлежащи на предоставяне, последните са само съпътстващи изпълнението на
основната дейност.
Предмет и количество: Предметът на всяка обособена позиция (№ 1, 2 и 3) включва
извършване на доставки на нетни количества активна електрическа енергия (средно и
ниско напрежение) за всички тарифни зони (върхова, дневна, нощна) и нива на
напрежение (средно и ниско) за обекти на ДП БСТ, посочени по списък към
Техническите спецификации, чието прогнозно количество за период от 24 календарни
месеца е както следва:
Обособена позиция № 1 – 4 000 000 кWh
Обособена позиция № 2 – 1 900 000 кWh
Обособена позиция № 3 – 2 800 000 кWh
Количествата по всяка обособена позиция се определят с точност, в зависимост от
възникналата необходимост.
Предметът на всяка Обособена позиция № 1, 2 и 3, включва и извършване на
съпътстващи доставката дейности – по балансиране на краен клиент.
Обособени позиции: Настоящата поръчка включва 3 обособени позиции, наименувани
както следва:
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Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на
краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, Северозападна и
Югозападна регионални дирекции на БСТ
Обособена позиция № 2: „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на
краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и Северна
Централна регионални дирекции на БСТ
Обособена позиция № 3: „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране на
краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна Централна
регионални дирекции на БСТ”
2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката:
По всяка от обособените позиции следва да бъде осъществена доставка на нетна активна
електрическата енергия на средно и ниско напрежение, съгласно прогнозираното, реално
потребеното и измерено количество.
По време на действие на договора, по инициатива на Възложителя, обектите, по
отношение на които се извършва доставка на електрическа енергия и съпътстващите ги
услуги, могат да бъдат едностранно променяни от него – т.е. включвани/изключвани,
като за същото не следва да се заплащат допълнителни такси и/или каквито и да са
обезщетения или неустойки.
По всяка от обособените позиции следва да бъдат предоставени и следните съпътстващи
доставката на енергия дейности:
- изготвяне на всички необходими документи за пререгистрация на съответните обекти
от текущ към новоизбран доставчик на електроенергия в срок не по-дълъг от 15 работни
дни от сключване на договор за изпълнение на поръчката; обектите са присъединени на
ниво средно напрежение (СН) и ниво ниско напрежение (НН);
- включване на ДП БСТ в стандартна балансираща група, с координатор - избрания за
изпълнител участник, без да се заплаща отделна такса за регистрация и участие;
- извършване на енергиен мониторинг, прогнозиране на потреблението и представяне на
възложителя необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които
са отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско
напрежение и различни справки;
- администриране на графиците, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са
отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско
напрежение и обмена на информация с лицензираното ЕРП и ЕСО на територията, на
която се намира съответната измервателна точка;
- поемане на разходите за небаланси, съгласно потребностите на ДП БСТ;
- изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на ДП БСТ
с цел оценка на енергийната му ефективност;
- осигуряване на непрекъснатост на електроснабдяването и доставка на електрическа
енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и
ПИКЕЕ;
- изискване от мрежовите оператори допълнителна информация за обектите: като
категория по осигуреност, вид захранване-основно/резервно, мощност, както и
извършване на оглед на местата на присъединяване на обектите. Оглед на обектите може
да бъде направен в дните сряда, четвъртък и петък, след предварителна заявка на
телeфони както следва:
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За Обособена позиция № 1, за обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на
областите:
- София-град и София област - 02/ 81 81 822
- Благоевград, Кюстендил, Перник - 073/ 88 47 03
- Плевен, Ловеч - 064/ 80 14 84
- Монтана, Враца, Видин - 096/ 30 59 50
За Обособена позиция № 2, за обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на
областите:
- Варна, Добрич, Шумен - 052/ 62 06 84
- Разград, Русе, Силистра - 082/ 82 54 96
- Велико Търново, Търговище и Габрово - 062/ 62 37 00
За Обособена позиция № 3, за обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на
областите:
- Бургас, Сливен и Ямбол – 056/ 81 19 64
- Пазарджик, Пловдив, Смолян – 032/ 63 17 12
- Стара Загора, Хасково и Кърджали – 042/ 63 21 98
Необходимите доставки и съпътстващите ги дейност, следва да се осъществяват при
спазване 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.
2.2. Място на изпълнение: територията на Р България, разделена по обособени позиции
както следва:
Обособена позиция № 1: обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на областите
София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана,
Враца, Видин /конкретно посочени в списък на обектите по обособената позиция/;
Обособена позиция № 2: обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на областите
Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен
/конкретно посочени в списък на обектите по обособената позиция/;
Обособена позиция № 3: обектите на ДП БСТ, находящи се на териториите на областите
Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и
Ямбол /конкретно посочени в списък на обектите по обособената позиция/.
2.3. Прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчка, начин на плащане на
цената:
Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от средствата за издръжка
на ДП “Български спортен тотализатор”, набрани самостоятелно от юридическото лице
чрез осъществяване предмета му на дейност.
Прогнозният общ разход на средства за предоставяне на посочените по-горе услуги за
всички обособени позиции, е в ориентировъчен размер на 1 960 000 (един милион девет
стотин и шестдесет хиляди) лева без ДДС, но с включени: такса „задължение към
обществото“, такса „достъп и пренос“, акциз, от които по обособени позиции както
следва:
- по обособена позиция I: 900 000 (деветстотин хиляди) лева без ДДС, с включени такса
„задължение към обществото”, такса „достъп и пренос“, акциз;
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- по обособена позиция II: 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева без ДДС, с
включени такса „задължение към обществото”, такса „достъп и пренос“, акциз;
- по обособена позиция IІІ: 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) лева без ДДС, с
включени такса „задължение към обществото”, такса „достъп и пренос“, акциз.
Начин на плащане на цената – заплаща се реално консумираната ел. енергия, като в
стойността й следва да бъдат включени всички разходи за предоставяне на по-горе
посочените съпътстващи услуги, в т.ч. разходи за участие в балансираща група, за
пререгистрации (ако такава има), такса „задължение към обществото”, такса „достъп и
пренос“, акциз и др. ДДС, ако такъв е дължим, се заплаща отделно.
Такса „задължение към обществото”, такса „достъп и пренос“, акциз – се заплащат
съобразно стойностите, определени за съответния месец на начисляването им, от
компетентния регулаторен орган.
При промяна на цената на електрическата енергия на Българска независима енергийна
борса, при която цената за 1 кWh, предложена от участника, избран за изпълнител по
договор по съответна обособена позиция от настоящата поръчка, се явява с повече от 5%
по-ниска от средномесечната цена за 1 кWh, продавана на Българска независима
енергийна борса в период от два последователни месеца, обхващащи изпълнението на
договор, страните имат право да увеличат цената на електрическата енергия по договора
със съответния процент, но не повече от 10%. При промяна на цената на електрическата
енергия на Българска независима енергийна борса, при която цената за 1 кWh,
предложена от участника, избран за изпълнител по договор по съответна обособена
позиция от настоящата поръчка, се явява с повече от 5% по-висока от средномесечната
цена за 1 кWh, продавана на Българска независима енергийна борса в период от два
последователни месеца, обхващащи изпълнението на договор, страните имат право да
намалят цената на електрическата енергия по договора до съответния процент.
Условията и начина на плащане са посочени в проекта на договор – раздел VI на
Документацията.
2.4. Срок на договорите: Договор, сключен за изпълнение на обособени позиции № 1 и
№ 3, влиза в сила не по-рано от 08.02.2019 г. и е със срок от 24 месеца, считано от тази
дата. Договор, сключен за изпълнение на обособена позиция № 2, влиза в сила не порано от 27.02.2019 г. и е със срок от 24 месеца, считано от тази дата.
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СПИСЪК ОБЕКТИ НА ДП БСТ по Обособена позиция № 1
СПИСЪК ОБЕКТИ НА ДП БСТ по Обособена позиция № 2
СПИСЪК ОБЕКТИ НА ДП БСТ по Обособена позиция № 3
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