
междv: · .. 

ДОГОВОР 

·:J.J - J ' 'r 1 ':{. N2 .... V.. .. L . ...... . .I �:l..:./2.' ... ; .... 201: .. · г.

Днес, ./{J.. . . O..:f.:' . .. . . ... . . . 201·� г. в град София, се скЛК)ЧИ настоящият договор

1. Институт по ми•�робиология "Стефан Ангелов" /ИlVIикБ/ при БАН, със
седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" блок 26, "СИК 1 
Булстат:-.000663700, предстанливано от чл.-кор. Христо Миладинов Найденски, двмн -
директор и Антоанета Зиновиева Царева - главен счетоводител от една страна, 
царичана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2.''1.JЕЗ Трейд Бълi�ария" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1000, р-н Триадица, пл. llозитано N22, ет.7, офис7, ЕИК 1 Булстат:113570147,
представлявано от - Изпълнителен директор и 

-член на Съвета на директорите, регистрирано като ТЪРГОВЕЦ на 
електрическа енергия с идентификационен но'Мер TZZ019, осъrцествяващо 

� 
ницензионната деиност "тьрговия с електрическа енергия с права и задължения за 
координатор на стандартна балансираща група

" 
съгласно Лицензия N�, Л -191915 от 

04.07.2005 г., от друга страна, наричана за краткост ИЗГIЪЛНИТЕЛ, 

на оснонание чл. 112 и следващите по раздел II, глава Тринадесета от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и РсшсiшсNоРИ-ОП-5 от30.11.2016г. напредседатеr.rянаБАН,за 
определяне на изrrълниrел на общ�-твена тюрhЧК:::1 с 11редмег: "Дос1.авка на активна
електрическа енергия и и:зпълнение функциите на координатор на стандартна 
балансираща група за нуждите на Българска академия на науките и самостоятелните 
звена на БАIГ', във връзка с т. 9 oтCпopaзy:rvtcirncN2ДCД- 10/25.08.20161'. меж;� БАНи :ИМикБ 
се сключи настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР А

I.J.ТI.l.(l) Възло)кителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу
възнаграждение доставка на определени количества активна нетна електрическа 
енергия по цена, в ра.змера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и 
съгнасно нриложенията към него. 
(2) По отношение на· нланирането и договарянето на конкретните количества нетна

активна електрическа енергия се прилагат "11равилата за търговия с електрическа 

енергия" (ПТЕЕ), издадени от Комисията за енер1·ийно и водно регулиране.

(3) Изпълнителят известява договорените количества електрическа енергия на
съответния оператор на електроразпределителна мрежа под формата на дневни 
графици за доставка, в които са отразени пачасовите количества, които Изпълнителят 
доставя и nродава на Възложителя, съгласно договора. 
(4) С настояп�ия логонор Rъзложителят става непряк член на балансиратдата група па
Изпълнителя и прехвърля отговорността по балансирането за обектите, посочени в 
Техническата спецификация на .110ръчката.
(5) При необходимост от добавяне на нов обект или отпадане, на посочен в
спецификацията обект, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за това. За 
новите обекти :Изпълнителят е длъжен да извърпша достанки на количествата активна 

заличенo име – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
(Закон за защита на личните данни).

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличен подпис на представител на Изпълнителя на всяка страница от договора – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД.



нетна електрическа енергия по цена, в размера и при същите условия, валидни за 

първоначално уговорените с документацията обекти. При отпадане на предварително 
зададени обекти, Възложителят не подлежи на санкции· и неустойки от страна на 
И31СЬJJНителя. 
( 6) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от

електроразпрел:елителното предприятие, опериращо с мрежата, през която се пренася 
v 

електрическа енер1·ия, н съотнетствие с деистнащите технически и правни норми. 
(7) При изпълнението на договора страните са длъжни да спазват изискванията на
Закона за енергетиката и наредбите към него, както и ПТЕЕ. 
l.Jд.2.(1) Предметът на договора сс изпълнява в местата на доставка на територията на
обектите на Възложителя към включените в електроразпределителпата мрежа обекти 
на Възложителя . 
(2) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическа

енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на 
!(оставка. 
(3) Възложителят поема всички разходи:- свързани с получаването и използването на 
електрическата енергия и носи риска за погинането на договорените количества след 
постъпвапето им в :мястото на доставка. 

11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПJIАЩАНЕ

У.Iл. 3.(1) Прогнозиата стойност на договора е в разм�р JI:O 60 769,61 лева (шестдесет
хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и 61 стотинки) без ДДС. 
(2) Бъзножителят заплаща доставената енергия в лева, съгласно предложената от

Из1ты1нителя в Ценовото му предложение Цена за 1 (един) MWh нетна активна 

електроенергия: 67, 1.2 тлестдесет и седем леnа и дванадесет стотинки(тпестл;есет и

седем лева и дванадесет стотинки) лева без ДДС. 
(3) Договорената цена по ал. 2 вклJочва всички разходи па Изпъmrитсля, свързани с 

изпълнение на до1·о.вора, цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, 
разходи за балансиране, разходи за осигуряването на допълнително предлаганите 
услуги по отговорност за балансиране и разходи за прогнозиране на потреблението, 
без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрираните 
небаланси при излишък ИJtи недостиг. 

(4) В случай на регистрирани небаланси (излишък или недости1·) в стандартната 
балансираща група, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да 
заплаща такса за участие в балансираrцата група. 
(5) В срока на действие па договора оферирапата в Ценовото предложение па
Изnълнителя цена по ал. 2 не се променя, освен в случаите, предвидепи със закоп. 
Чл. 4.(1) Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа
енергия за отчетния период, съгласно показанията на уредите за търговско мерене по 
цената предложена от Изпълнителя в чл. 3, ал. 2 от договора, като върху та1и цена се 
начисляват допълнително и дължат законосъобразния размер на ДДС, суми за акциз, 
добавка "Задължения към обществото, цената за достъп и пренос по 
електропреносната мрежа, цената за достъп и пренос по електроразнре.целителната 
мрежа, добавка към цената за отдадена/ консумирана енергия, утвърдена от КЕВР и 
всякакви други нрмативно определени добавки върху цената на електрическата 
енергия, независимо от тяхната форма. 

(2) Плащанията се извършват от Възложителя в лева, по банков път, в срок ЗО дни след 
издаване на фактура за съответния месец,� придружена с отчет на изразходваното 
количество електроенергия за всеки обетет поотделно, по следпата Банкова сметка на 

Изпълнителя: 



Банка, адрес 1 

BIC 
IBAN -

ПI. СРОК н·А ДОГОВОРА 

'LJл. 5. I-Iастоящият договор се сю1юч.ва за срок до 30.06.2019 г. и влиза в сила от датата 

па подписването му от страните. I-Iачалната дата, на която започва предоставяпето па 

услугата е датата на регистрация па първия регистриран график за съответния обект 

на възложителя по този цоговор. 

IV. ИЗМЕРВАI-IЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ 

Чл.6.(1) .Измерването на количествата реално консумирана еJ1ектри ческа ст-тсрrия се 
изнърш:ва в мястото на доставка на електрическа енергия, в съответствие с 
изискванията на l lравилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за 
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 
(2) Средствата за търговско измерване трябва да отговарят на съответните нормативно
технически докуъrснти по отпоiлепие па техническите и метрологичните изисквания и 
характеристики, онисание и точност. 

V. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГIIЯ 

Ч.л.7.(1) Отчитането на средствата за измерване се извърu1ва в сроковете и съгласно 
изискванията, опредслени в llTI::H и ПИКЕЕ. 

( 2) Отчитането на доставената електрическа енергия за съответния месец се извършва

еднократно по показанията на уредите за търговско мерене на съответните 
измервателни точки. 

( 3) Количествата електрическа енергия по настоящия договор се определят съгласно
данните, предоставени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа на 
страните или средствата за контролно мерене на Възложителя. 

( 4) При установяване на различия между измерените и фактурираните количества и 
след паправено 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, 
удостонеряваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, 
с т�ел ла се определи причината за разлт-г:.шята. 

VI. ПР АВА И ЗАДЪЛЖЕНIIЯ НА БЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят има право: 

1. Да иска от Изпълнителя да и:�пълни възложените услуги R срок, без отклонение от

договореното и без недостатъци. 
2. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение,
разминаващо се с Предлож:ението за изпълнение на поръчката и Т�еноното 

предложение дадени от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да 
прекрати настояrция договор с еюхомесечпо предизвестие, като задържи внесената 
гаранция за изпълнение. 
3. Да получава от Изпълнителя информация, данни или документи по начина и в
сроковете, посочени в Договора. · 

Чл. 9. Възложителят е длъжен: 

заличено име на банка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1
и чл. 73 ДОПК (Данъчно осигурителен процесуален кодекс)

заличена банкова сметка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1,
т. 1 и чл. 73 ДОПК



1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за осыдествяване на
задълженията му по предмета на договора; 
2. Да заплаu�а на Изпълнителя реално консу:rvrираната
съгласно средствата за търговско измерване по цената, 
договор; 

• 
електрическа енергия, 
посочена в настоящия 

3. Да купуnа и приема догоnорспите количестnа електрическа енергия в мястото на

доставка, съгласно уговореното в настоящия договор. 
4. Да уведомява Изпълнителя при: невъзмож:ност или забавяне н:а изпълнението на
задълженията му по договора; провеждане на планови ремонти ИJ!И други дейности, 
които биха нош1ияли на изпълнението на задължеписто му за приемане на 
договорените количества.� промяна на лицата, които го nредставляват или са 
упъJLномощени да извърптват действия по изпълнението на дОl'О.Вора; промяна в 
данните, необходими за издаване на фактури. 

VII. ПРАВА И ЗАДrЬЛЖЕI-IИЯ IIA ИЗПЪЛI-IИТЕЛЯ.:

Чл. 10. ИзпълнитеJIЯт има право да получи възнаграждение за peaJJHO 
конс:угмираните от Възложителя количества електрическа енерl'ИЯ, съ1ласно 
средствата за търговско измерване, в сроковете и при услоnията, предвидени в този 
ДОl'ОВОр. 
Чл. 11.(1) Изпълнителят е длъжен: 
1. Л,а. нролана н:а Възложителя договорените количества електрическа енергия в
мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и настоящия договор; 
2. Да nкmочи Възложителя в пазара на балансираща енергия, Ч}.IСЗ стандартна
балансирюда група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса 
за участие. 
3. Да извършва всички необходими действия, съгJiасно дейстнащите ГIТЕЕ, така LJe

да осигури изпълнението на настоЯiдия договор, включително като осъществява 
контрол върху извършваните дейности. Изпълнителят осигурява достъп на 
служители на Възложителя до всяка изисквана от Възпо>кителя информация. 
4. Да осигурява периодично досты1 на Въ3ложитеJIЯ )�о ;щнни от системата за
мон иторинг на потреблението па измервателните точки. 
5. Да издава на Възложителя обJда фактура за консумираната нетна електрическа
енергия и разходите за мрежови услуги. 
6. Да не разнрострашява по никакъв начин сведения и факти, станали му извсетни nри
изпълнение па настоящия договор в срок до една година от датата на изт:frчане на 
срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за 
пропускателпия режим; контрона на достъп; вилеонаблтодение и противопожарно 

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контроJt на 
информационните активи. 
Чл. 12.(1) Изпълнителят поема отговорността за баJiансиране на обектите на 
Въ:нrожителя в стаилартната бс.mансиран�а група. 
(2) Изпълнителят поема задължение да изготвя прогнозни графици за доставка от

името на Възложителя па база данни от системата па "Електроенергиен системен 
оператор" ЕАД и съотnетпия оператор па електроразпределителна мрежа. 
Изпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на 

сделките с бшшнсираща енергия пред "Ьлсктроенсргисн системен оператор" uАД, 
както и ла �аплаща ра.1ходите за балансиране на балансиращата група, съгласно 
изискванията и усJiовията на ПТЕЕ. . 
Чл. 12 а (1). Изпълнителят отговаря за прилагането и спазнането на Кодекса на 
rrpy да и па нормативните актове по безоnасни и здравословни условия на труд и 
нротивапожарна охрана, съгласно законодателството в Р. България във връзка с 
изпълненисто на договора. 



(2). Изпълнителят отговаря за живота и здравето на работещите свои служители, 

както и ако от действията па Изпълнителя се увреди живота или здравето на други 
лица. 

Vlll. ГАРАНЦ ИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕ:Н ИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 13 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3

% от прогнозиата стойност на договора без ДДС - 1 823,09 дв. /хиляда осемстотин 

двадесет и три лева и 09 стотинки/ по следната Банкова сметка на Възложителя: 

Банка, адрес УКББ -·клон "Ив. Вазов"N2 1, гр. София 

в те .• UNCRRВGSF 

IBAN BG 47 UNCR 76303100117357 

(2) В случай, че Изпълнителят представя банкова гаранция за изпълнение, същата 
следва да бъде неотменима и безусловна, със срок пе по-кратък от ЗО дни сле)l, и:�тичане 
па срока за изпълнение на договора. 

(3) В случай, че ИзпъJiнителят представя застраховка, същата следва да обезпечава 

изпълнението ·чрез покритие отговорността на изпълнителя. 

Чл. 14. (1) Гiри липса на възражения по изпълнението на логовора, Възложителят

освобождQ.ва гаранцията за изпълнение на .п;оговора qсз да дължи лихви в срок до ЗО
дни след датата на изпълнение на договора. 

(2) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията - като може да усвои 
цялата сума по гаранцията или част от нея, когато Изпълнителят системно не изпълнява 

някое от задълженията си но договора. 

(3) При едностранно нрекратява.не на дОl'ОВора от Възложителя поради виновно 
неизпълнение па задължепия па Изпълнителя по договора, сумата па гаранцията може 

да бъде усвоена изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

( 4) Възножитенят има нраво да усвоява дължимите от Изпълнителя суми за неустойки и
обезщетения във връзка с неизпълнение па договора от гаранцияга за изнъJIНение. 

(5) В случай, че псизпъпнетгнето на задыпкенията uo договора от С'I11ана на

:Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право 

да търси обезщетение по общия ред. 

IX. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

1.Jл.15. Работата на Изпълнителя се счита за приета с плащането от Възложителя на

представената обща месечна фактура за консумираната активна електрическа енергия и 

ра.:зходите за мрежови услуги, оформена съгласно изискванията на закона. 

Х. САНКЦИИ 

11JI.16.(1) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължение за доставка
на електрическа енергия, съгласно договора, същият дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 3% от общата прогнозна стойност по договора. 
(2) При забава в плащането на дължимата сума, Възложителят дължи неустойка в 
размер на законната лихва за забава от неплатената в срок сума за всеки ден 
закъснение. 
(3) При неизпълнение на зад'hлженията по този .п:оговор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и 
тьрговско законодателство на Република България. 

XI. ПPEI{PATЯBAifE НА ДОГОВОРА



Чл.17. (1) Действието на този договор се :прекратява: 
1. с изтичане срока на договора;
2. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в нес1ьстоятелност от страна на
И3nълнителя; 
3. При прекратяване/отнемане лицензията на Изпълнителя, с влязло в сила реu_тение
на КЕВР. 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирансто на обществената
nоръчка, обект на договора, извън нравамощията на Възложnтеля, които той не е 
могъл да предвиди и пре�отнрати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 
след настъпване на обстоятелствата. 
(2) Възложителят може да прекрати договора с едномесеlшо предизвестие, в случай на 
неизпълыение на клау3ите на настоящия )_(Ol'OBOp или изпълнение, разминаващо се с 
Техническото предложепие за изnълнение па nоръчката и Ценовото предложение на 

Изпълнителя. 

(3) Възложителят прекратява договора при възникване на обстоятелствата по чл. 118, 
ful. 1 от ЗОП и при условията на чл. 118, ал. 2 от 3011. 
При прекратяване на договора Възложителят заплаща всички дължими суми за 
доставената електрическа енергия до датата на прекратяване на договора. 

Xll. СЪОБЩЕIIИЯ 

Чл.18. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени 
в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните. 
Адресите на страните по договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, пл. Позитано N22, ет.7, офис 7, тел. 02/89 

59 146, факс: 02/95 49 382 
:на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, 1113, ул."Акад. Г.Бончев," бл. 26,
TeJr. 02 979 3157 

(2) Когато някоя от странйте е променила ацреса си, посочен но-горе, без да уведоми 
за новия си адрес лругата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и 
когато са изпратени на стария адрес. 
(3) За дата на съобщението се смята: 
датата на предаване - при ръчно предаване; 
датата, отбелязана на обратната разписка- при изnраuщне по пощата; 
датата на приемане- nри изпрюдане по факс. 
(4) Страните упълномощават следните свои представители, които да контроJrирсп 
т1зпълнението на договора и подписват документи но ал.(l): 

11редетавител на Изпълнителя: , ръководител Отдел "Финанси 
и алминистрация�\ тел. 02/89 59 146 . 

Предстанител на Въ:зJюжителя: чл.-кор. Х:ристо Миладинов Найденски, двмн. 

Xlll. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. (1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва 
подизпълнител(и), Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на чл. 66 и чл. 
115 от ЗОП и чл. 75 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). Изискванията по чл. 
66 и чл. 115 от ЗОП и чл. 75 от ППЗОП се отнасят и .за подизпълнителите на 
Изпълнитешr. Изпълнителят се задължава да скл1очи договор за подизпълнение в срок 
до 7 дни от влизането в сила на настоящия доГовор. 
(2) При писмено съгласие на Изпълнитеня, Възложителят може )�а занJiаща дъJ1жими на 
Изпълнителя суми директно на съответния подизпълнител. llлащансто се извършва 
срещу фактура, писмено съгласие на Изпълнителя и протокол за приемане на работаl'а 

заличенo име –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



J 

на подизпълнителя - ако е приложимо. I .lлащането се извършва в срок до 9 работни дни 

след получаване на посочените документи от Възложителя. 

Чл.20. Настоящият договор не може да бъде изменян, осв·ен в предвидените в ЗОП
случаи. 

1.JJI.21. Всяка от страните 110 този дОI'ОВОр се задължана да не разпространява

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

този договор. 
1.Jл.22. Страните по този договор ще рентават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тьJiкуване, 

� недеистнитеJ1ност, неизпълнение ил:и прекратяване по взаимно съгласие, а нри
непостигане на съгласис въпросът сс отнася за решаване пред компетентния съ;( на 

територията на Република България по реда па Гражданския процесуален кодекс. 
Чл.23. За неуредените от настоятция договор въпроси се прилага действащото в

Република България законодателство. 

1Iл.24. Неразлелна част от настоящия договор са: 
Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на

договора 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

Ценово предложение на -изпълнителя 

Гаранция 3а изпълнение 

Документи по чл .58, ал.l от ЗОП. 
Настоящият дО.I'ОВОр се състани 

един за всяка от страните. 

ВЪЗЛО)КИТЕЛ: 

. . 

Антоан е� Г(ареRа 

Гл. счетоводител па ИМикБ-БАН 

и полп иса в два еднообразни екземпляра - по

изпълнитЕл: 

. . . . . . . . . . . 

и��л�нfирс�т�р

\ 

член на Съвета на дvректорите 

заличени подписи на представителите на Възложителя и Изпълнителя - лични данни –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



Preformэ.t Code 

Debit Ac.count NшnЬer 

Account Currency 

Account Name 

Payment Currency 

Payment Amount 

Payment Method 

Payment Тур е

Customer Reference 

Confidentia1 

De livery Method 
.• 

Ра у Code 

Value Date 

Account NшnЬer 

Beneficiary / Remitter Name 

вank Code 

Бank Name 

Payment Details 

Charges Indicator 

Charges Account No 

Sources of Funds

SuЬmitted Ву 

SuЬmission Date/Time 

Status 

SuЬ-Status 

Page 1 of 2 

Payment0057025KA8M Details 

• 
BGN 

CEZ TRADE BULGARIA EAD 

BGN 

1,823.09 

Domestic Funds Transfer 

B\.tdgetary 

0057025l<A8M 

No 

BISERA 

06/01/2017 

БАН ИМиr<:Б 

UNCR7630 

УНИКРЕДИТ 

Гаранция за изпълнение на оп 
Лос'J'<:.шка на ел.енергия и коорд. на 

бал.гр 
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заличена банкова сметка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 ДОПК

заличена банкова сметка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 ДОПК

заличена банкова сметка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 ДОПК

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличен подпис – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
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