
ДОГОВОР 

за възлагане на общес·rвена 11оръч ка за доставка 

1'� .J.O../l.??.12.1..·.-l .. (!.(� .....

Днес ..... iP..,.<5.?:, ........ 2019 r: (дд .. ,rм.ии). в rp. Соф11я, ,�ежду:

ИНСТИТУТ ПО ФIIЗИОЛОГIIЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА ri1>11 БАН, с адрес: 
rp. София 1113. ул ... Лкадсм11к Гсорr11 Бончев", бл. 21. ЕИК 17<.905570. предсrоОJ1яоа11 O't 
Дирс�...."l'ора: доu. д-р...........................  11 главен счетовод11тел .................................. в качеството си 
на ВъзложиТ<.�л на основание 1u1. 5. ал. 2. т.14 от ЗОП, наричано з.а краткост ВЪЗЛОЖИТIZЛ, 
от е;ща стра11а, 

11 

"МОСТ ��11с1щ;tш" Ад, със седа.rщще 11 адрес 11а управление: Р Бът"Эрия, об;щст Соф11я 
(с1-о;шuа). обш,ша Сtот1•1щ\, rp. Софня 1619, район 8итоп1а, бул. Бълrари.я No 118. ЕИК 
201325372 11 ДДС 110>1ср В0201325372. 11редстамявано от ........................., в качеството на Ч.1ен 
на Съnета 11а директорите II Изпышителен директор. съгласно nубл11чно п.осппна 
информация в Т1,р1'01)(:ю1я Рсr11стьр hltj)SJ/pullloe.Ьlra Ьg/Ched<UpsNen6calrooslAcb,eConcllJOl1 rэ?�id,f7e31 
Ос7671Ь42'571>ЬсэОd42774еЬ313, раздел „ Общ Cra1Jc" 11 рХJде:1 „А.ктуа.'lсн учреднтеле11 акт" - 
А"''Т)'але11 )'став (дarn на обявяване: 15.12.2016г. 14:30:04), 11ар11ча110 за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ. от друга е1vана, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ II ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нарнчанн заедно „Стран,пе", а nсею, от тях 
11оотделно „Страна"): 

на ос11оваш1е чл. 112, ал. 1 от Закона за обществсшпс поръ,[1,ш ( .. ЗОП") 11 Рсwен11е No РИ·ОП· 
3 от 13.06.2019 г. на Прсдссщ\тС;(я на БАН за оnределяне 11::i Изпьлшпсл 1-13 общсствснn 
11оръ,1ка с предмет: ,Достt1t,кt1 на актишю t!Лектрическ(I е11ер?11Я 11 ,,.,,,мнение фу,1кц1111те на 
коо1Юшuт1ор на стандарпиш 6алtтсиращо ?рупа зо иуждш,,е на Sмгарс1.t1 t1кt1де.ю1А на науките 
(БАН) tt сtт�тояте;11111те звена на БА fl», оттрнта с Решение 1'.� ОП·З от 04.04.2019 r. 1ia 
ПJ)едседателя 11а БЛН, се ск.1юч11 този договор (.Доrовор.:'VД01-оворът") за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГ01)0РА 

�/1. 1. (1) ВЪ3Лож11телят въэ.:,аrа, а Изпъл1111тслят прнс�ш да п�х:дос-п1ея. срещу въэиаrраждение 
11 при условията на този Договор. с;1сдюt1'С достаьк11: Достав1.·о иа актtита електр11ческt1
1тер1ия u 11зпь:тение фуикц1тте на коордtтатор щ, стаидартиа ба,1аисираща група за 
иуждите щ, Ииститут 110 фшио.rr011m иа pt,cme,mяma tt геиетш,:а при БАН нарн•1ан11 за 
краткост ,.Доставк11те". 
(2) По отношение на J1ланнр.:·шсто 11 договарянето 1ta конкретн,rте кол�1чссто.а 11er11a акт11епа
слс1-:тр11чсска енерntя се пр11лаrат „Правилата за ,ърговня с слсктр11•1еска е11ерrш1" (ПТЕЕ),
11здадсш1 от Ком11сшrrа за СJ-tсргийно н водно рсrулиране.
(3) Из1n.r1н1rтелят 11звесnоа доrоооре1111те количества електрическа снерn1я иа съответ1-111я
оператор на слектроразпрсдстпс;ша мрежа 1�од фор;щ1та на лнев1111 графици за доставка. в 
ко11·rо са отра1е1ш почасов11те количества. които Иэпъл�нпс.;,ят :tоставя 11 продава на
Възложитслх. съгласно догово�'t. 
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( 4) С настоящия договор Възложителят става непряк член на балансиращата група на
Изпълнителя и прехвърля отговорността по балансирането за обектите, посочени в
Техническата спецификация на поръчката (Приложение № 1 б от договора) на Изпълнителя.
Чл. 2. (1) Изпълнителят се задължава да извършва Доставките в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото предложение на Изпълнителя и Ценовото предложение на
Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор
(,,Приложенията") и представляващи неразделна част от него.
(2) Възложителят има право да добавя нови обекти към списъка по Приложения № 1 б, както
и да премахва обекти (в случай, че обектите са повече от един) в случай на структурни
промени в структурата на Възложителя. При необходимост от добавяне на нов обект или
отпадане, на посочен в спецификацията обект, Възложителят уведомява писмено
Изпълнителя за това. За новите обекти Изпълнителя� � длъжен да извършва доставки на
количествата активна нетна електрическа енергия по цена, в размерг 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 Изпълнителя.
(3) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от 
електроразпределителното предприятие, опериращо с мрежата, през която се пренася 
електрическа енергия, в съответствие с действащите технически и правни норми. 
(4) При изпълнението на договора страните са длъжни да спазват изискванията на Закона за
енергетиката и подзаконовите нормативни актове към него, ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
(5) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическа енергия и
носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка.
( 6) 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 доставка.
Чл. 3. Съгласно посоченото от Изпълнителя в офертата му (ЕЕДОП), Изпълнителят няма да
използва подизпълнители при изпълнение на договора.

СРОК НА ДОГОВОР А. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на ./r?.:./?..f.� ........... 2019 г. (дд/мм/гггг) и е със срок на
действие 18 ( осемнадесет) месеца, считано от посочената дата на влизане в сила. Началната 
дата на влизане в сила на договора е след датата на изтичане на предходен договор на 
Възложителя със сходен предмет, съгласно информацията в Приложение № 1 б към договора. 
(2) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при съгласие на
страните, срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен с до 6 (шест) месеца. Така
общият срок за изпълнение на договора може да бъде до 24 месеца.
(3) Удължаването срока на договора с до 6 месеца е опция по договора и се прилага само при
писмено съгласие на страните по договора. В случай, че се прилага тази опция, страните
подписват споразумение за удължаване срока на договора най-малко 4 (четири) месеца преди
изтичане на 18-месечния срок на договора. В споразумението се посочва с колко месеци
срокът на договора се удължава.
Чл. 5. Началната дата, на която започва предоставянето на Доставките е датата на регистрация
на първия регистриран график за съответния обект на Възложителя.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е в местата на доставка на територията на
обектите на Възложителя към включените в електроразпределителната мрежа обекти на
Възложителя съгласно Приложение № 1 б.

ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 



Чл. 7. (1) Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се 
извършва в мястото на доставка на електрическа енергия, в съответствие с изискванията на 
Правилата 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 документи по отношение на техническите и метрологичните изисквания и
характеристики, описание и точност.

ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТА ЕНЕРГИЯ 

Чл. 8. (1) Отчитането на средствата за измерване с.е ·.извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ПТЕЕ 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
направено 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, удостоверяваща
количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи
причината за различията.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 9. (1) За предоставяне на Доставките, Възложителят заплаща на Изпълнителя на база 
единичните цени, предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, както следва: цена 
за доставка на 1 (един) MWh нетна активна електроенергия за реално използвани количества: 
103.03 (сто и три лева и три стотинки) лева без ДДС. Данък добавена стойност (ддС) ще се 
прилага и заплаща от Възложителя съгласно разпоредбите на българското законодателство. 
(2) Прогнозната стойност на договора за срок от 18 месеца е 113 524.89 лева без ДДС съгласно
Приложение № 1 б (изчислена като прогнозно потребление в MWh на Възложителя за срок от
18 месеца по единичната цена съгласно ал. 1), наричана по-нататък „Цената" или „Стойността
на Договора". Посочената прогнозна стойност на договора не е нито минимална, нито
максимална и по време на изпълнение на договора може както да не бъде достигната, така и
да бъде надвишена.
(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на
Доставките по договора, 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 или недостиг.
Цената по ал. 1 включва и разходите за подизпълнители на Изпълнителя (ако има такива),

като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
Изпълнителя.
(4) В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната балансираща
група, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група.
(5) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
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Чл. 1 О. Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа енергия за 
отчетния период, съгласно показанията на уредите за търговско мерене по цената предложена 
от Изпълнителя в чл. 9, ал. 1, като върху тази 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 до/през 
електроразпределителната мрежа, добавка към цената за отдадена/консумирана енергия, 
утвърдена от КЕВР и всякакви други нормативно определени добавки върху цената на 
електрическата енергия, независимо от тяхната форма. 
Чл. 11. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 
1. фактура за дължимата сума за съответния месец ( след като месецът е изтекъл), издадена от
Изпълнителя и представена на Възложителя.
2. отчет (информация) за изразходваното количество·. електроенеrгия за всеки обект
поотделно.
(2) Възложителят се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 25 (двадесет и 
пет) календарни дни след получаването на фактурата и отчета на Изпълнителя, при спазване 
на условията по ал. 1.
Чл. 12. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка: ,,............." АД
BIC: ........................ IВAN: .........
Титуляр на сметката: "Мост Енерджи" АД.

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени.
Чл. 13. Плащанията по този договор от страна на Възложителя ще се извършват при спазване 
разпоредбите на Решение № 592 от 21.08.2018 г. на Министерски съвет и в случай, че 
Възложителят не получи отговор от Национална агенция за приходите и/или от Агенция 
„Митници" даващи му право на плащане, Възложителят няма задължение да плати в 
указаните в договора срокове.
Чл. 14. Цената по чл. 9, ал. 1 може да се изменя в случите, определени със закон.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН�Е 

Чл. 15. При подписването на този Договор, Изпълнителят представя на Възложителя 
гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от прогнозната Стойност на Договора без 
ДДС за срок от 18 месеца, а именно 3405.74 (три хиляди четиристотин и пет лева и 74 
стотинки.) лева (,,Гаранцията за изпълнение"), която служи за обезпечаване на изпълнението 
на задълженията на Изпълнителя по Договора. 
Чл. 16. Прогнозната стойност на договора за срок от 18 месеца се изчислява съгласно 
указаното в чл. 9, ал. 2. 
Чл. 17. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на Възложителя, посочена в Документацията за обществената поръчка. 
Чл. 18. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 
с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо 
писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този



















преговори, а при непостигане на съгласие -спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 

Екземпляри 

Чл. 54. Този Договор се съсщи от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 

еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните. 

Приложения: 

Чл. 55. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя за ,ъзлагане на поръчката и 
Приложение N2 1 б - Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества 
потребление и цени; 
Приложение № 2 -Техническо предложение на Изпълнителя; 
Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя; 
Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ИФРГ БАН Изпълнителен Директор: 
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Гл. счетоводител на ИФРГ при БАН 
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