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ПОКАНА  

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „ПРОДАЖБА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И УЧАСТИЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА 

НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД“. 

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен 

изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 

изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Настоящата покана има за цел избор, от страна на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, в 

качеството му на небитов потребител, на лицензиран търговец на електроенергия, във 

връзка с промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г., в сила от 01.10.2020 г., 

свързани с последващото либерализиране на пазара на електроенергия и извеждането на 

небитовите потребители на свободен пазар, за следните обекти: 

• Административна сграда, находяща се на ул. „Веслец“ № 16, гр. София, с 

приблизителен годишен разход в диапазон 200-385 МВтч. Прогнозният разход 

включва и използването на електрически автомобили (4 броя), които евентуално 

ще бъдат налични през първото тримесечие на 2023 г. 

• Парцел (недвижим имот), находящ се на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 12, 

с приблизителен годишен разход в диапазона 5 МВтч. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1 Изисквания към изпълнението: 

3.1.1. Изпълнителят е длъжен да включи възложителя като непряк член в стандартна 

балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енетрия (ПТЕЕ), без възложителя да заплаща такса за промяна 

принадлежността към балансиращата група, както и такса за регистрация и участие; 

3.1.2. Да регистрира обекти на възложителя пред „Електросистемен енергиен оператор“ 

(ЕСО) като активен член на пазара на електрическа енергия; 
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3.1.3. Да достави необходимите количества нетна активна ел. енергия за всички тарифни 

зони (върхова, дневна и нощна); 

3.1.4. Да извършва енергиен мониторинг и представяне на възложителя на необходимите 

графици, които се регистрират в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни 

количества активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и различни 

справки; 

3.1.5. Да извършва администриране на графиците и обема на информация с лицензирания 

оператор на електроразпределителната режа (ОЕМ) на територията, на която се намира 

съответната измервателна точка, и с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 

3.1.6. Възложителят няма ангажимент по прогнозиране и заявка на нужните количества 

електрическа енергия; 

3.1.7. Да изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 

възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност; 

3.1.8. Да поеме отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в 

свободния пазар на електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), ПТЕЕ, 

Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

3.1.9. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че да 

осигури непрекъснатост на електроснабдяването на обекта(ите) на възложителя; 

3.1.10. Възложителят си запазва правото да включва нови обекти в обхвата на договора за 

обществена поръчката, както и да изключва от обхвата на договора обекти, включвани в 

него. Съответната промяна се извършва чрез сключване на допълнителни споразумения. 

3.1.11. Да спазва разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към него, 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на 

количеството на електрическа енергия (ПИКЕЕ), както и разпорежданията на ЕСО ЕАД, 

така че да не бъде отстранен от пазара на балансиращата енергия; 

3.2. Технически възможности и/или квалификация и други:  

3.2.1. Участникът следва да притежават действаща Лицензия за търговия с електрическа 

енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в 

съответствие с чл. 39 от  Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и 

водно регулиране /КЕВР/. 

Документ за доказване: Поставеното изискване се доказва от участника с копие на 

валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, 

ал. 1, т. 5 от ЗЕ, с включени права на „Координатор на балансираща група“, или 

еквивалентен документ за чуждестранни лица 

3.2.2. Участникът следва да е вписан в Регистър на търговските участници регистрирани 

като координатори на стандартни балансиращи групи от „Електроенергиен системен 

оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), със статус „активен“ към крайната дата за подаване на 

оферти,  а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени. 
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Документ за доказване: Поставеното изискване се доказва от участника с документ, 

удостоверяващ регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, или еквивалентен документ за чуждестранни 

лица 

3.2.3. Към момента на подаване на офертата да има сключен рамков договор, съгласно чл. 

11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ с мрежовия оператор „Електроразпределителни 

мрежи Запад“ АД за достъп и пренос до обектите на възложителя. 

3.2.4. Участникът да е изпълнил минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен 

с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата.  

 

Минимални изисквания: Изпълнена една доставка с предмет, идентичен или сходен с 

този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата. 

Под „изпълнена” следва да се разбира тази доставка, чието изпълнение е приключило 

преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането ѝ. 

За „дейност с предмет, сходен с предмета на поръчката“ се приема дейност, свързана с 

доставка на електрическа енергия и осъществяване на функциите на координатор на 

балансираща група. 

Документ за доказване: Поставеното изискване се доказва от участника, чрез 

представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

документи, които доказват, извършената дейност. 

4. ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

4.1 ОБЩИ ПРАВИЛА:  

4.1.1 За разглеждане на офертите Възложителят назначава комисия, като определя 

нейния състав и резервни членове. 

4.1.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване на оферти и 

след получаване на представените оферти. 

4.1.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 

сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 

процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

4.2 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ: 

4.2.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 

„Най-ниска цена” за предложена фиксирана надбавка към среднопретеглена месечна цена 

за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна борса  на пазарен сегмент „Ден 

напред“. 

Крайната предлагана цена се сформира от среднопретеглена месечна цена за 1 MWh, 

съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сегмент „Ден напред“ + 

фиксирана  надбавка в размер на не-повече от 5 /пет/ лв. без ДДС. 
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Забележка: Среднопретеглена месечна цена за 1 MWh се формира от средно 

аритметичната цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна борса на 

пазарен сегмент „Ден напред“. 

 

Предлаганата фиксирана надбавка не може да е по-висока от 5 /пет/ лв. без ДДС за 1 /един/ 

MWh нетна активна електрическа енергия. Участник, оферирал по-висока фиксирана 

надбавка от посочената – 5 /пет/ лв. без ДДС за 1 /един/ MWh нетна активна електрическа 

енергия, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Предложената фиксирана надбавка не подлежи на промяна до пълното изпълнение на 

поръчката. 

 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си, извън 

Ценовото предложение, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

4.2.2. В случай че двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците 

с еднакви оферти. 

 

Всички цени трябва да бъдат посочени в лева без ДДС. 

 

4.3 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.3.1 Възложителят сключва договор по образец за възлагане на поръчката, с участника 

определен за изпълнител. 

4.3.2 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията, 

посочени в настоящата покана. 

4.3.3 Гаранции: 

- В срок от 5 (пет) работни дни от подписване на договора Изпълнителят представя 

гаранция за изпълнение – парична сума в размер на 7 000 (седем хиляди и) лева. Паричната 

сума се превежда по следната банкова сметка на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД: 

- Банка: УниКредит Булбанк АД 

- IBAN: BG 96 UNCR 7630 1003 4665 19 

Като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция 

за изпълнение на договор с предмет: “Продажба на електрическа енергия и участие в 

балансираща група за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД”. 

Банковата гаранция следва да бъде със срок на валидност до изтичане на срока на 

договора. 

 

5. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

5.2. ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. 
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5.2.1. Оферта може да подаде всяко българско и/или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

5.2.2. Офертата се представя на български език. Когато някой от представените от 

участниците документи е на чужд език, той следва да се придружава от превод на 

български език. 

5.2.3. Всеки от Участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон 

или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

5.2.4. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Срокът за валидност на 

офертата следва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) работни дни, считано от крайния 

срок за подаване на оферти. 

5.2.5. Срокът за подаване на оферти е до 17:00 часа на 5 (петия) работен ден от 

публикуване на поканата на страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. Денят 

на публикуване на поканата не се брои. В случай че в обявения срок за подаване на оферти 

за участие постъпят по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока, като след 

изтичане на удължения срок, Възложителят може да проведе процедурата, независимо от 

броя постъпили оферти. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на 

офертата, са за сметка на участника. Участниците не могат да имат претенции за 

направените от тях разходи, независимо от резултата от избора на изпълнител. В случай 

че участникът изпраща офертата чрез поща, разходите са за негова сметка. В този случай, 

той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното поучаване на посочения от 

Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или 

загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за 

пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да 

иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване 

чрез поискване от пощенски клон, или други подобни. 

5.2.6. Офертата се представя в един екземпляр от участника или упълномощен от него 

представител лично в деловодството на БЕХ ЕАД, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или подписана с Квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за 

електронния документ и електронния подпис, на следния електронен адрес: 

procedure.el@bgenh.com. Офертата трябва да съдържа информация за: наименование на 

поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и и-мейл адрес. 

5.2.7. При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, се отбелязват поредния 

номер, датата и часът на получаването ѝ.  

5.2.8. Офертата трябва да включва: 

➢ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 

възложителя; 

➢ Ценово предложение. Цената се представя от участниците в лева с включени 

всички разходи за изпълнение на доставката.  

С подаването на оферта се счита, че участникът се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта 

на договор. 

mailto:procedure.el@bgenh.com
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5.2.9  От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 

покана; 

- не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана или 

представеният документ не съответства на изискванията; 

- чиято оферта не отговаря на изискванията на действащото законодателство. 

Не се допуска до участие оферта, която е постъпила след изтичане на крайния срок за 

подаване на оферти. 

 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 

законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок.  

 

6. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ 

6.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със 

срок на действие 12 (дванадесет) месеца, считано от потвърждаването на първия 

регистриран график за доставка на нетна активна електрическа енергия.   

6.2. В едномесечен срок преди изтичане на срока на договора страните могат да подновят 

действието му при същите условия за нов период от дванадесет месеца, като съгласието 

им се обективира в допълнително споразумение. 

6.3. Място за изпълнение:  

• Административната сграда на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, София - 1000, 

Район „Оборище”, ул. „Веслец“ № 16;  

• Парцел (недвижим имот) на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 12.  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Приложение № 1: Проект на договор 

 


