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Раздел V от Документация за участие в 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 обособена позиция – Образци на документи, с изкл. на ЕЕДОП 

 

Образец № 4-2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП 

 

Наименование на участника: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, 

се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно 

организационната форма в случай, че има такава 

 

 

Наименование на поръчката: „Достаавка на нетни количества активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на 

стандартна балансираща група за обекти на ДП БТС“ 

 

По обособена позиция № 2 с наименование: „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“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката по обособена 

позиция № 2 в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени 

в документацията за участие, в т.ч. техническата спецификация. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни за 

срок от 6 (Шест) месеца, считано от срока на подаване на офертата (не по-малко от 6 м.). 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата 

спецификация, при фиксираните в нея параметри: 

1. Декларираме, че ще изпълним поръчката по обособена позиция № 2, съобразявайки се 

с условията по изпълнение/доставка, посочени от Възложителя в документацията за 

участие. 

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката по обособена 

позиция № 2 и в срок, в пълно съответствие с техническите изисквания. 

3. Заявяваме, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно количество 

електрическа енергия, съгласно посоченото в документацията за участие в процедурата 

по обособена позиция № 2, в срок и с необходимото качество; както и допълнително 

такова, според потребностите, а в случай на недостигане на прогнозните количества, за 

същото няма да се претендират обезщетения от Възложителя или др. подобни.  

4. Декларираме, че сме запознати с възможността 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, да бъдат едностранно променяни от 

него – т.е. включвани/изключвани, като сме съгласни за същото да не се заплащат 

допълнителни такси и/или каквито и да са обезщетения или неустойки. 

5. Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставяме 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 
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енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 

свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 

електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

6. Заявяваме, че ще изготвим 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 и ще 

осъществивм необходимите за това действия. 

7. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група“, поемаме 

отговорността за балансиране. 

8. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група“  ще включим 

Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна 

балансираща група, без Възложителя да заплаща допълнително такса за регистрация и 

участие.   

9. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурим  

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; 

10. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще осигурим 

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;   

11. Заявяваме, че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще поемем 

разходите за небаланси, съгласно потребностите на ДП БСТ и ако такива се формират; 

12. Заявяваме, че ще изготвим подробен индивидуален анализ на характерния товаров 

профил на ДП БСТ с цел оценка на енергийната му ефективност; 

13. Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и доставка на 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 

енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ;  

14. Заявяваме, че ще изискаме от мрежовите оператори допълнителна информация за 

обектите: като категория по осигуреност, вид захранване-основно/резервно, мощност, 

както и друго необходимо с цел точно изпълнение предмета на договора, сключен след 

проведената порцедура.  

15. Декларираме, че необходимите доставки и съпътстващите ги дейност, ще 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 бъдем отстранени като регистриран търговец на електрическа енергия и 

координатор на балансираща група. 

16. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договор това 

предложение, заедно с ценовото предложение, писменото приемане от Ваша страна и 

известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 

страни. 

17. Допълнителна информация:  

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

(предоставя се по преценка на участника). 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр. 3 

Раздел V от Документация за участие в 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 обособена позиция – Образци на документи, с изкл. на ЕЕДОП 

 

18. Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от 

подизпълнители, както и техният дял са, както следва:........................ 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители 

 
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е 

юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма  

„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 

Представляващ Илия Владимиров Йорданов  (име и фамилия) 

Подпис: заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД 

Дата 22.01.2019 г. 
 

 

*Предложението се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен 

търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите 

(ЗЗД). 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

Когато участникът няма определена правна форма: 

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в 

обединението - име и фамилия) 

Подпис/и …………………………………. 

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко 

едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 

както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма) 

 

Подпис/и ……………………………….. 

Дата ……………………… 

 

*Предложението се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко 

едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, 

които участват в обединението. 

 

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия) 

Подпис ………………………………..  Дата ……………………… 

 
 


