
Приложение 1 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – 

КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С „ЕСО” ЕАД И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

НЕБАЛАНСИ ЗА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД 

 

ЧАСТ I 

УКАЗАНИЯ 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

ПО  ИЗБОР НА ЗА ДОСТАВКЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С ПЪЛНО 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С „ЕСО” ЕАД И ПОЕМАНЕ 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ  

ЗА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.  При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. 

2.  Всеки участник има право да представи само една оферта , но с три ценови 

параметри, а имено : 

2.1.  Фиксирана цена на електрическата енергия в [лв. / МВтч ] без ДДС. 

2.2.  Цена, индексирана по цени на Пазар „Ден напред“ на БНЕБ            

Цената на активната електрическа енергия се сформира като произведение от 

почасовата цена на БНЕБ / Българска Независима Енергийна  Борса / и почасовия 

товар на потребление за съответния период, като се добави надбавка за 

балансиране.  

2.3. Комбинирана оферта при съотношение 50/50 – индексирана към 

фиксирана      цена, спазвайки предложените стойности от точки 2.1. и 2.2.  

3. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. 

4.  Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, обявени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обявата. 

5.  До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

6. Представената цена не подлежи на промяна. 

7.  Валидност на офертата : 30 ( тридесет) дни, считано от крайния срок за подаване 

на офертите, съгласно обявление на „ВМЗ“ ЕАД  от 20.12.2021г. 

8.  При приемане на офертата, тя се регистрира, като на подателя се издава документ 

с поредният номер, датата и часът на получаването; същата информация се нанася и върху 

опаковката на офертата. В регистъра се вписват всички получени оферти. 

9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема за участие в процедурата оферта на участник, 

подадена по електронна поща и връща незабавно на участниците оферти, които са предоставени 

след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка, или в опаковка с 

нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. Когато към момента на изтичане 

на крайния срок за получаване на оферти за участие пред Деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ все 

още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се 

завеждат в регистъра. 

10. Офертата на участника съдържа :  

 „Опис на документите“ / ОБРАЗЕЦ 1/,  

 „Техническо предложение“ и 

 „Ценово предложение“. 



11. Получените оферти за участие се предават на председателя на назначената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

2.1. Документи за подбор : 

2.1.1. Списък на документи, съдържащи се в офертата за допускане до процедурата за 

участие по ОБРАЗЕЦ 1 . Документът се подписва от лице с представителни функции и се 

представя в оригинал. 

2.1.2.  Информация относно личното състояние на участниците и критерии за подбор – 

документ за  лиценз като търговци на електрическа енергия, съгласно чл. 39, във връзка с чл. 69 

от Закона за енергетиката (ЗЕ), и координатор на балансираща група. За чуждестранните 

участници – наличие на еквивалентно право. 

2.1.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие). 

2.1.4. Участниците следва да декларира потвърждение , че през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на офертата, имат успешно изпълнени минимум 2 ( две ) 

доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на 

електрическа енергия ). / Удостоверение/ референция, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информацията за доставката  – оригинал/   

2.1.5.  Участникът не трябва да има задължения към мрежови оператори  и към 

обществения доставчик -Удостоверение за липса на задължения от съответния мрежови 

оператор и от обществени доставчици  

 

2.2. Техническо предложение  

2.2.1. Техническото предложение следва да съдържа информация за изпълнението на 

процедурата и да е изготвено, съгласно техническата спецификация 

2.2.2. Период на доставката – 01.03.2022 г. – 28.02.2023 г. 

2.2.3. Място на доставката – обект „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” 

ЕАД 

 

2.3.  Ценово предложение 

2.3.1.  В офертата участниците следва да предложат цена за 1 /един/ МВтч нетна активна 

електрическа енергия. Цената следва да е в лева, с точност до втория знак след десетичната 

запетая, без начислен данък ДДС и Акциз. 

2.3.2. Цената за един МВтч нетна активна електрическа енергия включва цената на нетна 

активна електрическа енергия, цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, 

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

прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици 

(на дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички 

разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително да се 

начисляват суми за небалансите - излишък и недостиг. 

2.3.3. Цената не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп през/до 

електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, за 

„задължения към обществото”, други регулируеми от КЕВР цени, акциз и ДДС 

2.3.4.  По време на действие на договора оферираната в Ценовото предложение цена на 

нетна активна електрическа енергия на участника, избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ да не се променя за 

целия период на доставката. 

 

 

2.4. Окомплектоване на офертата 



2.4.1.  Офертата се поставя в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочва: 

наименованието на участника; включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес и наименованието 

на темата на процедурата, зададена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.4.2.  В основната опаковка се поставят два плика. 

Първи плик : „ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ - Документи за допускане до процедурата 

за участие, съгласно ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ( Приложение 1 – част II ) 

 

Втори плик : „ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ : Ценовото предложение на участника в конкурс 

по документи, съгласно МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА (Приложение 1 –

част III)   

Опаковката следва да е надписана по следния начин: 

Наименование на Участника, включително участниците  

в обединението, когато е приложимо: ……………. 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, Факс, електронен адрес: ……………. 

 

ОФЕРТА  

за участие в конкурс по документи с предмет: …………………………… 

Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране! 

                                                                                       

До ……………. 

 

 

2.4.3. Офертата се изпраща на адрес : 

гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, бул. „Иван Вазов“ № 1. – „ВМЗ“ ЕАД 

2.4.4. Офертата трябва да бъде получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на указаното място и в срок. 

Окончателна оценка и класиране на офертите 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя УКАЗАНИЯ част III – Методика за оценка на 

предложенията  

Комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочените по-горе 

критерий или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или 

повече оферти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТ II 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

ПО  ИЗБОР НА ЗА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С ПЪЛНО 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С „ЕСО” ЕАД И ПОЕМАНЕ НА 

РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД 

 

I. Общи изисквания  

Процедура във връзка със Закона за енергетиката и относно общите правила за вътрешния пазар 

на електроенергия за осъществяване на процеса по избор на доставчик на електрическа енергия 

за нуждите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД   

II. Предмет на дейност 

Предметът на процедурата е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия от 

изпълнител – координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния 

поток с „ЕСО” ЕАД , както и поемане на разходите за небаланс за обект „ВАЗОВСКИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД 

 

III. Прогнозно количество и срок на доставката 

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срок от 12 

( дванадесет ) месеца е 31 000 МВтч. 

IV. Обхват на процедурата 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга по прогнозиране 

на потребление , изготвяне на почасови товарови графици, администриране на информационния 

поток към „ЕСО“ ЕАД, както и отговорност по балансиране. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. 

3. В приложената по-долу таблица е показано потреблението на потребителя за 

последните 12 месеца. 

4. Количеството електроенергия е прогнозно и служи само за информация за целите 

на настоящата процедура. Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока 

на договора от 12 (дванадесет) месеца по никакъв начин не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го 

усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в неговите 

рамки, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за 

денонощие, за месец и за целия период на договора. За срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), като си запазва 

правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според 

възникналата необходимост. 

 

МЕСЕЦ ГОДИНА 

ПОТРЕБЕНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ 

[ MWh ] 

ДЕКЕМВРИ 2020 2 900 

ЯНУАРИ 2021 3 600 

ФЕВРУАРИ 2021 3 100 

МАРТ 2021 3 000 

АПРИЛ 2021 2 500 

МАЙ 2021 1 400 

ЮНИ 2021 1 800 

ЮЛИ 2021 2 000 

АВГУСТ 2021 2 100 

СЕПТЕМВРИ 2021 1 800 

ОКТОМВРИ 2021 2 300 

НОЕМВРИ 2021 2 500 

ВСИЧКО : 29 000 



  

V. Изисквания към изпълнението  

Доставчикът е длъжен : 

5.1 Да продава и доставя договорените количества електрическа енергия на обектите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), приети с решение на КЕВР.  

5.2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пазара на балансираща енергия, чрез включването му 

в балансираща група с координатор доставчика, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за 

участие. 

5.2. Да оказва съдействие в процеса на регистрация на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ 

така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

5.4. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да не 

бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

5.5. Да изготвя и изпраща дневните почасови товарови графици за доставка на „ЕСО“ 

ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и 

обмен на информацията с „ЕСО“ ЕАД.  

5.6.  Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия. 

5.7. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 

електрическа енергия и предоставените във връзка с това услуги.  

5.8. Да прекрати подписан договор за доставка на електрическа енергия с 60 /шестдесет/ 

дневно писмено предизвестие. 

 

VI. Изисквания към участниците  
6.1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, 

съгласно чл. 39, във връзка с чл. 69 от Закона за енергетиката (ЗЕ), и координатор на балансираща 

група. За чуждестранните участници – наличие на еквивалентно право.  

За доказване на това обстоятелство се посочва съответния ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, 

който съдържа тази информация или се предоставя копие от лиценза, или еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право / за 

чуждестранни участници/ . 

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо 

лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39, ал. 

1, т. 1 и/или т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от 

обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия 

и „кординатор на балансираща група“. 

6.2. Участникът не трябва да има задължения към мрежови оператори  и към обществения 

доставчик. 

За доказване на това обстоятелство се представя УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ от съответния мрежови оператор и от обществени доставчици. 

  6.3. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви 

или сходни с предмета на настоящата процедура ( доставка на електрическа енергия ).  

Важно! Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката. 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТ III 

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА  

ПО  ИЗБОР НА ЗА ДОСТАВКЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С ПЪЛНО 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С „ЕСО” ЕАД И ПОЕМАНЕ 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ  

ЗА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД 

 

1. Комисия  извършва крайното класиране на допуснатите оферти се извършва на 

база комплексна оценка за всяка оферта. 

2. Комплексната оценка на офертите се формира като сбор от оценката по показател 

С -„ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ и Т -„ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“.  

 

 КО = С + Т, 

 
Където: 

КО – комплексна оценка на предложението; 

С - оценка на ценовото предложение; 

Т – оценка на техническото предложение. 

 

Показателите и относителната тежест за оценка на офертите са: 

 

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (С) – максимална оценка 80 точки. 

 

C = Cmin/Cn x 95,  

 

Където: 

С – Оценка на ценовото предложение; 

С min – най-ниска предложена цена за MWh; 

C n - Предлагана цена за MWh от конкретния участник. 

Числото 95 е коефициент на тежест. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (Т) – максимална оценка 5 точки. 

 

Точките по този показател се определят на база предложение по отношение на обезпеченост и 

сигурност на доставката на електрическа енергия. 

5т. – получава участника, който приложи референции от потребители и има успешно 

изпълнени минимум 2 ( две ) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата 

процедура ( доставка на електрическа енергия ) през последните три години и е лоялен 

контрагент и гарантирано на 100% е изпълнявал доставката на електрическа енергия до края на 

договорения период, без промяна на условията по договора. 

 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. 

При равен резултат се тегли жребий. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 1 

 

ДО 

………………… 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с изискванията и условията за допускане до процедура за участие в конкурс по 

документи за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени за 

нуждите на „ВМЗ“ ЕАД .................................................. , предоставяме на Вашето внимание: 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

№ Съдържание 

Вид и к-во на 

документите 
(оригинал или заверено 

копие; бр.стр.) 

1 2 3 

Документи относно личното състояние на участниците и критерии за подбор: 

1.   

2.   

3.   

Техническо предложение, съдържащо: 

4 
Предложение за изпълнение на процедурата в 

съответствие с техническите изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

   

Ценово предложение 

5. 
Ценово предложение поставено в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ 

 

 

 

  Дата:       /Име, фамилия/  

  

гр.         /Длъжност/ 

 


