
Д  О  Г  О  В  О  Р №118/26.08.2016 г. 
 

Днес 26.08.2016 год. в гр. Лом, на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки 

и Решение  № 2926/03.08.2016 на Управителя на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” 

ЕООД, гр. Лом за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи 

настоящият договор между: 

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД  гр.Лом, със седалище и адрес 

на управление: гр.Лом, ул. “Тодор Каблешков” № 2, тел. 0971/60065, факс: 0971/60065, 

e-mail: bolnicalom@mballom.bg, EИК: 130128163, представлявано от Д-р Георги Савков  

– Управител на дружеството, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

„Фреа Акспо” ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. 

София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” 146, вх. Б, ет. 3, ЕИК 202179963, 

представлявана от Бойко Димитров Димитрачков, Калоян Димчев Кънев и Мирослав 

Велинов Дамянов в качеството си на Управители, определен за изпълнител след 

проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с решение 

№ 2171/07.06.2016 г. с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа 

енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 

МБАЛ „Свети Николай Чудотоворец” ЕООД гр.Лом за ниско напрежение”, наричан 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставка 

на нетна активна електрическа енергия на цена, в количества и при условията, 

уговорени в настоящия договор и съгласно техническата спецификация, техническото 

предложение и ценовото предложение на изпълнителя за нуждите на МБАЛ „Свети 

Николай Чудотворец” ЕООД.  

(2) Планирането и договарянето на конкретните количества нетна активна 

електрическа енергия, съобразно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

се извършват от изпълнителя в качеството му на координатор на стандартна 

балансираща група. 

(3) С подписването на настоящия договор възложителят става участник в 

балансиращата група- неактивен член. Задължението по регистрацията на възложителя 

като член на балансиращата група е задължение на изпълнителя. Възложителят не 

дължи такси за участие в балансиращата група. 

 (4) Задължение на изпълнителя е пълното администриране на 

информационния поток с ЕСО, както и поемането на разходите за небаланси  

(5) Място за изпълнение на договора е МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” 

ЕООД гр. Лом. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.2.(1) Цената, която ще бъде заплащана от възложителя на изпълнителя е 

0.1 лева без ДДС за 1 kWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, 

без задължения към обществото и акциз. В цената се включени всички разходи, 

свързани с изпълнението на поръчката. 

(2) В случаите на небаланси на електрическата енергия, същите са за сметка 

на изпълнителя. 

(3) Цената не подлежи на промяна за целия срок на договора. 



(4) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на 

Изпълнителя, отложено в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на 

издаването на фактура - оригинал от изпълнителя. Фактурата включва потребената 

енергия за един календарен месец. 

 

СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.3. Срокът на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца от началото на 

доставка на електрическа енергия.  

Изпълнителят започва да доставя електрическа енергия, считано от първо 

число на месеца, следващ потвърждението от мрежовия оператор за смяна на 

координатора на балансираща група на Възложителя. Доставката на електрическа 

енергия продължава до сключването на договор с друг изпълнител след провеждане на 

обществена поръчка със същия предмет и смяната на координатора на балансиращата 

група. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
      Чл. 4. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

изпълнителя за осъществяване на задълженията му по договора. 

       Чл.. 5. Възложителят се задължава да купува и приема договорените 

количества електрическа енергия в мястото на доставка, съгласно уговореното в 

настоящия договор; 

                   Чл. 6. Възложителят е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по 

начина и в срока, определени в настоящия договор. 

                    Чл. 7. Възложителят е длъжен да спазва разпоредбите на ЗЕ и наредбите 

към него, ПТЕЕ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансирана енергия. 

                     Чл. 8. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения.  

                      Чл. 9. (1) По разпореждане на ОЕМ съгласно ПТЕЕ Възложителят ще 

увеличава, намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на 

електрическа енергия или ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ, при 

условие, че такова увеличаване, намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката 

на ОЕМ се налага от ограничения в електроенергийната система. 

(2)  Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се 

уреждат съгласно ПТЕЕ. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 10.(1) Изпълнителят е длъжен за целия срок на договора да притежава и 

поддържа валидността на лицензията си за търговия с електрическа енергия и за 

координатор на стандартна балансираща група. 

(2) Изпълнителят е длъжен да включи възложителят в стандартна 

балансираща група с координатор изпълнителя, като за това възложителят не дължи 

заплащане и такса за участие. 

(3) Изпълнителят е длъжен да продава на възложителя договорените 

количества на мястото на доставката, съгласно ПТЕЕ, както и да извършва всички 

необходими действия, съгласно ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия 

договор. 

(4) Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми възложителя при 

промяната на обстоятелството, посочено в алинея 1. 



Чл. 11. Изпълнителят е длъжен да издава оригинални фактури за полученото 

от възложителя количество електрическа енергия. 

Чл. 12.(1) Изпълнителят е длъжен да изгради система за онлайн мониторинг 

на минимум 2 /две/ измервателни точки. 

(2) Измервателните уреди от системата за онлайн мониторинг трябва да 

отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на 

технически и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност. 

(3) Изпълнителят е длъжен да изгради системата за онлайн мониторинг в 

срок до 30 дни, след подписване на настоящия договор.  

(4) При установяване на различия между фактурираните количества 

ел.енергия от Изпълнителя и количествата ел.енергия, фактурирани за същия период от 

мрежовия оператор, Възложителят е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя, който 

да инициира процедура за проверка коректността на измерените данни, с цел да се 

определи причината за различията.  

Чл. 13. Изпълнителят е длъжен да предоставя на възложителя информация, 

данни и документи, свързани с изпълнението на поръчката. 

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
Чл. 14. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените 

количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези 

количества в мястото на доставка. 

Чл. 15.(1) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на 

електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в 

мястото на доставката. 

(2) 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 доставката. 

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
Чл. 16. Измерването на доставеното количество електрическа енергия в 

мястото на доставката следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите 

правила за измерване на количеството електрическа енергия. 

Чл. 17. Средствата за търговско измерване да отговарят на съответните 

нормативно- технически документи по отношение на технически и метрологични 

изисквания и характеристики, описание и точност. 

 

ПЛАНИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 
Чл. 18.(1) Изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за доставки на 

електрическа енергия на възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на 

очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 

00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 

(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и 

съобразно прогнозните помесечни количества енергия. Изготвянето и планирането на 

дневните графици се извършва от изпълнителя. 

(3) Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

(4) Възложителят упълномощава изпълнителя да потвърждава графиците за 

доставка пред ЕСО. 

Чл. 19. При провеждане на планирани ремонти и/или други дейности, които 

ще доведат до изменение на средночасовите товари или биха повлияли върху 



договореното изпълнение, възложителят е длъжен да уведоми изпълнителя за това с 

писмено предизвестие не по-малко от 10 (десет) дни преди провеждането им. В 

предизвестието трябва да са посочени точните периоди и очакваното изменение. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 20. (1) Изпълнителят е длъжен при подписването на настоящия договор 

да представи на възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 

5% от стойността на договора без ДДС, а именно 3773,06 лева под формата на 

парична сума,банкова гаранция или застраховка.  

 (2) Предназначението на гаранцията е да гарантира доброто изпълнение на 

задълженията от страна на изпълнителя и обезщетяване на причинените на 

възложителя или на пациент вреди, без да се доказва размерът им.  

(3) В случаите, когато възложителят задържи част или цялата гаранция, 

изпълнителят е длъжен в 7-дневен срок да възстанови гаранцията в пълния й размер. 

(4) Гаранцията, внесена като парична сума, не се олихвява за времето, през 

което е престояла при възложителя.  

(5) Гаранцията се освобождава след прекратяването на договора. 

 

НЕУСТОЙКИ 
Чл. 21.(1) При неизпълнение на задълженията по този договор, всяка от 

страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото 

законодателство на Република България. 

(2) Не се смята за неизпълнение забавата или невъзможността, които са в 

резултат на непредвидими обстоятелства, дефиницията за която страните се съгласяват 

да се счита тази, определена в Закона за обществените поръчки. 

Чл. 22. Възложителят има право да иска обезщетение в пълен размер на 

вредите, които е претърпял в резултат на забавата и/или неизпълнението на 

изпълнителя. 

Чл. 23. При забава на плащане от страна на възложителя, последният  дължи 

на изпълнителя неустойка, в размер на законната лихва. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 24.(1) Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора, за който е сключен; 

2. при отнемането на някоя от лицензиите на изпълнителя; 

3. едностранно от възложителя при неизпълнение от страна на изпълнителя 

на задължението по чл. 10, ал. 3 от договора да доставя договорените количества 

електрическа енергия на мястото на доставка 

4. едностранно от възложителя, в случай, че в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите 

задължения; 

5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от 

страните; 

6. едностранно от изпълнителя, в случай, че възложителят забави плащане 

на дължима сума с повече от 90 (деветдесет) календарни дни. 

 (2) В случаите по ал. 1, т. 4  и 6, всяка от страните, която иска да прекрати 

договора е длъжна да отправи към другата едномесечно писмено предизвестие. 

 

 

 



ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 25. Страните по договора ще решават възникналите по изпълнението 

спорове по взаимно съгласие с двустранни писмени споразумения, а ако това е 

невъзможно същите ще се отнасят за разглеждане и решаване пред родово 

компетентния съд в гр. Лом. 

Чл. 26. (1) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с 

настоящия договор се смятат следните адреси: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- адреса, който е седалище и управление на 

Възложителя; 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- гр. София 1756, район р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 

№ 5,  Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 8 

(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е 

длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

                    (3)При подписването на договора Изпълнителя за задължава да представи 

следните документи  (чл.58 от ЗОП): 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора. 

 

Приложения към договора: 

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

2. Ценово предложение; 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за 

изпълнителя и два за възложителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: подпис 


