
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр. 1 
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Образец № 8-1 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ * 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 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 № 1 с наименование: „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“ 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на поръчка, правим следното ценово 

предложение: 

Цена за един kWh нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

(върхова, дневна и нощна) и нива на напрежение (средно и ниско): 0,10933 (Нула 

цяло едно нула девет три три) лева, без ДДС /ако такъв е дължим/  

 

Ценовите предложения се представят с точност до петия знак след десетичната 

запетая. 

 

Цената е определена при пълно съответствие с условията от документацията. 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в т. ч. 

и за предоставяне на всички съпътстващи доставката услуги (цената на нетна активна 

електрическа енергия, разходи за администриране и балансиране, всички разходи по 

изготвяне на дневните почасови графици и др.), с изключение на: разходи за акциз, такса 

„задължение към обществото“, такса „достъп и пренос“, които ще се дължат от 

Възложителя и ще се начисляват от изпълнителя и които към настоящия момент са както 

следва: 

1. Такса „задължение към обществото“ – 36,75 (Тридесет и шест лева и 75 стотинки) 

лева/ MWh 

2. Такса достъп – 17,96 (Седемнадесет лева и 96 стотинки) лева/MWh на ден 

3. Такса пренос  СрН – 9,71 (Девет лева и 71 стотинки) лева/ MWh 

4. Такса пренос НН – 32,45 (Тридесет и два лева и 45 стотинки) лева/ MWh 
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./посочват се по отделно за всяка от електроразпределителните мрежи, които ще 

се ползват при изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция/ 

5. Акциз – 2,00 (Два лева) лева/ MWh 

6. ДДС – 20% 

Сочи се съответната крайна сума, органа и акта, с който същата е определена 

Декларираме че в балансиращата група не се начисляват суми за излишък и недостиг, а  

в случай на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за наша сметка.    

Декларираме, че няма да изискваме и претендираме от Възложителя да заплаща отделно 

такса за регистрация и участие в балансираща група, разходи по пререгистрация, както 

и санкции за излишък или недостиг на небаланси, ако такива се формират.  

 

При така предложените условия от нас, в ценово предложение сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 

Приемаме, в случай, че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за срока 

на действие на договора, освен в случаите, предвидени със закон, в т.ч. и когато: 

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.  

 

Забележка:  

Всички числа се изписват и словом. В случай на несъответствие между число 

изписано цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.  

 

 
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). 
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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 ……………………… 
 

 


