
София Тех Парк открива процедура по набиране на оферти за доставка на 

електрическа енергия 

 

I.  Условия на доставката 

Доставчикът се задължава да доставя количества електроенергия за периода  на 

договора. Доставчикът задължително трябва да предложи възможност на Дружеството 

да участва в негова собствена “Балансираща група”, с цел да бъдат сведени до 

минимум или изцяло елиминирани външни разходи за балансиране. Принадлежността 

към „Балансираща група”  е задължително условие за участие. Доставчикът ще изготвя 

и подава графиците от името на Дружеството като отклоненията от прогнозите 

(Небалансите) остават за сметка на Доставчика. Доставчикът поеме задачата по 

оформяне на документите и свързаните с това разходи и време по смяната на 

доставчика. 

 

II.  Условия на договора 

Предложението трябва да бъде дадено в следните варианта: 

Вариант 1 (затворен договор):  Фиксирана цена за 1 година за периода  от  01/08/2021-

31/07/2022 г.  включително разходите за участие в балансиращата група. В случай на 

едностранно изменение на цената на Доставчика по време на срока на договора, 

Доставчикът заплаща неустойка в размер на 25% от средното месечно потребление на 

електроенергия. Прекратяване на договора с 60-дневно предизвестие с неустойка; 

Вариант 2 (отворен договор):  Фиксирана цена за 1 година за периода  от  01/08/2021-

31/07/2022 г.  включително разходите за участие в балансиращата група;  Възможност 

за прекратяване на договора с 60- дневно предизвестие без неустойки и за двете 

страни; 

Вариант 3 (затворен договор):  Фиксирана цена за 1 година за периода  от  01/08/2021-

31/07/2022 г.  включително разходите за участие в балансиращата група. Без 

възможност за прекратяване на договора за периода на неговото действие; 

Вариант 4 (затворен договор):  Фиксирана цена за 2 години за периода  от  01/08/2021-

31/07/2023 г.  включително разходите за участие в балансиращата група. В случай на 

едностранно изменение на цената на Доставчика по време на срока на договора, 



Доставчикът заплаща неустойка в размер на 25% от средното месечно потребление на 

електроенергия. Прекратяване на договора с 60-дневно предизвестие с неустойка; 

Вариант 5 (отворен договор):  Фиксирана цена за 2 години за периода  от  01/08/2021-

31/07/2023 г.  включително разходите за участие в балансиращата група;  Възможност 

за прекратяване на договора с 60- дневно предизвестие без неустойки и за двете 

страни; 

Вариант 6 (затворен договор):  Фиксирана цена за 2 години за периода  от  01/08/2021-

31/07/2023 г.  включително разходите за участие в балансиращата група. Без 

възможност за прекратяване на договора за периода на неговото действие; 

Вариант 7 (отворен договор):  Сключване на договор за 1 година за периода 

01/08/2021-31/07/2022 г. с цена Българска независима енергийна борса (БНЕБ) плюс 

надбавка за периода, с включени разходи за балансиране и без финансов ангажимент 

при предсрочно прекратяване; 

Вариант 8 (отворен договор):  Сключване на договор за 2 година за периода  от  

01/08/2021-31/07/2023 г. с цена Българска независима енергийна борса (БНЕБ) плюс 

надбавка за периода, с включени разходи за балансиране и без финансов ангажимент 

при предсрочно прекратяване; 

 

III. Съдържание на офертата 

Офертата трябва да включва следното: 

1. Име, адрес, седалище и ЕИК на Доставчика. 

2. Цена в лева без ДДС за един мегават час (MWh) активна нетна електрическа енергия 

за всеки един от описаните варианти на договор описани в т.II, като в предложените 

цени се включва и цената на доставка на електрическата енергия и други разходи, 

свързани с доставката на електрическата енергия; разходите за балансиране, разходи 

за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на 

прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса за участие в 

балансиращата група и др.  

3. Цена в лева без ДДС надбавка за ,,Зелена“ ( произведена само от възобновяеми 

източници) енергия на MWh. Предложението по тази т. се представя на отделен ред / 

отделна позиция (ред) в офертата. 



4.Потвърждение, че в случай на избор на доставка  със  ,,Зелена“ ( произведена само 

от възобновяеми източници) енергия ще бъде предоставен официален сертификат за 

доставката. 

5.Условия на плащане: …………………………..дни след датата на фактура. Предложението 

по тази позиция се посочва в календарни дни. 

6.Офертата трябва да бъде валидна до ………………….(предложения срок по тази позиция 

не може да бъде по кратък от 10 работни дни) 

В офертата на участника следва да се включат предложения по всяко едно от 

изискванията към услугата, посочени в т.I и т.II по-горе.  

Няма да се разглеждат и съответно оценяват и класират оферти на участници, в които: 

не се съдържа предложение по едно или няколко от изискванията към услугите, 

посочени в т.I и т.II по-горе и/или предложените условия не съответстват на едно или 

няколко от условията, посочени в т.I и т.II по-горе. 

IV. Представяне на задължителна документация       

Следните документи следва да бъдат представени заедно с офертата: 

1.Копие от валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, издаден от 

Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране; 

2.Проект на договор за отделните варианти на офериране 

Офертите трябва да бъдат изпратени най-късно до 17 часа на 18.06.2021 година. 

Реалната консумация за изминалите 12 месеца може да бъде намерена в приложените 

товарови графици. 

 

 

               

 

 

 

 


