
МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ  
- ТУТРАКАН  

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ  

1. Предмет  на  поръчката . 

Обществената  поръчка  е  с  предмет : „Доставка  на  нетна  електрическа  енергия  за  

ниско  напрежение  и  избор  на  координатор  на  балансираща  група  за  нуждите  на  МБАЛ  

-Тутракан  ЕООД ". Обект  на  поръчката  е „доставка  на  стоки " по  смисъла  на  чл .3, ал .1, 

т .2 от  ЗОП . 

Предмеrьт  на  поръчката  включва  доставка  на  нетна  електрическа  енергия  за , 

ниско  напреженйе  за  сгради ,, включване  на  обектите  в  стандартна  балансираща  група  с  

координатор  Изпълнителя , осигуряване  на  услуга  по  прогнозиране  на  потреблението , 

изготвяне  и  подаване  на  почасови  дневни  графици  от  координатора  на  балансиращата  

група , поемане  на  отговорнос rга  за  балансиране  и  всички  дёйности , свързани  с  участие  

в  либерализирания  пазар  на  електрическа  енергия  на  възложителя . 

Предмеrьт  на  обществената  поръчка  не  включва  обособени  позиции , rьй  като  се  

отнася  за  един  вид  доставка  и  когато  броят  на  обектите  в  балансиращата  група  е  по- 

голям , се  създава  условие  за  групов  ефект  на  багiансиране  - недостигът  или  излишъкът  

на  електроенергия  при  отделните  участници  взаимно  се  балансират  в  рамките  на  
групата  и  това  намалява  общия  измерен  небаланс  на  групата . Така  финансовите  

разходи  за  небаланси  са  по -малки , в  сравнение  със  случаите , в  които  всеки  член  на  
групата  се  балансира  сам . 

2. Срок  за  изпълнение . 

Срокът  за  изпълнение  на  поръчката  е  24 /двадесет  и  четири / месеца , счнтано  от  

1 .О  1 .20 17 г . / дата  на  първия  регистриран  э~рафик  за  доставка /: 

З . Място  на  изпълнение  на  доставката . 

Място  и  обекти , за  които  ще  се  реализира  обществената  поръчка  за  доставка  на  

нетна  електрическа  енергия  за  ниско  напрежение  и  избор  на  координатор  на  
балансираща  група  - Република  България , на  територията  на  имотите , предоставени  за  

нуждите  на  МБАЛ  -Тутракан  ЕООД , а  именно : 
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Собсвеност  

Нанменовани  Наименование  Населено  на  обекта  / Клиентски / Оператор  на  
е 	клиент  на  обект  място  

иУблична  абоиатен  Електромер  JV^ 
мрежа  

• или  частна  номер   
общииска  

"Енерго  Про  

МБАЛ - ы  _ Мрежи " АД  

Тутракан  електроразпред  
ЕООД  ЧАСТНА  елителна  

БОЛНЙЦА  гр .Тугракан  ОБЩИНСКА  1900065587 мрежа  

4. Изисквания  към  изпълнението . 

Изпълнителят  на  предмета  на  поръчка  е  длъжен : 

1. Да  спазва  разпоредбите  на  Закона  за  енергетика  (ЗЕ) (обн . ДВ . бр.107 от  9 

декември  2003г.:, изм . и  доп . ДВ . бр.56 от  24 юли  2015г.) и  наредбите  към  него , както  и  

всички  нормативни  изисквания  на  Правилата  за  търговия  с  електрическа  енергия  
(ПТFЕ) ( обн . ДВ . бр . бб  от  26 юли  2013 г., в  сила  от  26. 07. 2013 г., изм . и  доп . ДВ . бр. 90 

от  20 ноември  2015 г.) и  Правилата  за  измерване  на  количеството  на  електрическата  

енергия , изготвени  на  основание  на  чл .83, ал . 1, т . б  от  Закона  за  енергетиката  /Пpuemit 

от  КЕВР  на  14.10.2013 г./. 

2. Да  включи  обектите  на  Възложителя  в  стандартна  балансираща  група , с  

координатор  Изпълнителя , без  Възложителят  да  заплаща  такса  за  участие  и  да  

регистрира  Възложителя  като  участник  в  стандартна  балансираща  група  — непряк  член  

съгласно  ПТЕЕ . 

З . Да  има  възможнос rга  за  доставка  на  прогнозното  количество  електрическа  

енер .гия  в  съответните  срокове , да  извършва  всички  необходими  действия , така  че  да  
. 	 ~ 
осигури  изпълнението  на  поръчката . 

4. В  качеството  на  координатор  на  балансираща  група , Изпълнителят  да  
осигурява  прогнозиране  на  потреблението  на  обектите  на  Възложителя  и  да  извършва  

планиране  и  договаряне  на  конкретни  количества  нетна  електрическа  енергия , съгласно  

ПТЕЕ , като : 

4.1. Изготвя  почасови  дневни  графици  за  доставка  на  електрическа  енергия  за  

обектите  на  Възложителя , като  графиците  следва  да  съобразяват  очаквания  часови  
товар . Дневният  график  обхваща  24 часа , започвайки  от  00:00 часа  до  24:00 часа  за  

съответния  .ден .  
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4.2. Изпраща  почасовите  дневни  графици  за  доставка  към  системата  за  

администриране  на  пазара  на  оператора  на  електроенергийната  система , в  съответствие  

с  разпоредбите  на  ПТЕЕ . 

4.3. Потвърждава  от  името  на  Възложителя  графиците  за  доставка  в  системата  за  

администриране  на  пазара  на  оператора  на  електроенергийната  система . 

4.4. Извършва  координиране  и  балансиране  на  количествата  електрическа  
енергия , като  урежда .отклоненията  от  заявените  количества  електроенергия  за  всеки  
период  на  сеrьлмент  в  дневните  графици  за  доставка  и  тяхното  заплащане , като  всички  

разходи /прикоди  по  балансирането  на  обектите  на  Възложителя , са  за  сметка  на  
Изпълнителя . 

4.5. Извършва  регистриране  на  графицй  за  доставка . на  електроенергия  през  Уеб  

портал , генериране  на  различни  справки  - графйчно  и  таблично  представяне  на  
договорени  и  измерени  количества  електроенергия , небаланси . 

4.6. Да  поддържа  и  предава  електронна  база  от  данни  за  часовото  и  месечното  

електропотребление  на  Възложителя . 

5. Да  регистрира  първият  график  за  доставка  на  нетна  електрическа  енергия  на  

1.01.2017 г . 

6. Предложената  цена  от  Изпълнителя  за  доставка  на  нетна  електрическа  енергия  

трябва  да  включва  изразходваната  електрическа  енергия , разходи  за  балансиране  и  
прогнозиране  и  разкоди  на  участника  за  осигуряване  на  посочените  услуги , без  в  
балансиращата  група  допълнително  да  се  начисляват  суми  за  излишък  и  недосТиг  на  

небалансите . 

7. Предложената  цена  от  Изпълнителя  за  доставка  на  нетна  електрическа  енергия  

не  подлежи  на  увеличение  за  целия  срок  на  изпълнение  на  договора . 

8. Да  уведоми  Възложителя  незабавно  при  невъзможност  или  забавяне  на  

изпъл .нението  на  задълженията  му  по  до iэовора . 

9. При  невъзможност  на  изпълнение  на  задълженията  по  договора  от  страна  на  

Изпълнителя  и  когато  Възложителя  премине  към  доставка  на  електрическа  енергия  от  

Доставчик  от  последна  инстанция  /ДПИ /, Изпълнителят  заплаща  разликата  между  
стойносrга  на  договорената  електрическа  енергия  и  стойносrга  на  доставената  
електрическа  енергия  от  ДПИ  до  избиране  на  друг  доставчик . 

10.Прогнозното  количество  нетна  електрическа  енергия , което  ще  се  доставя  
ежемесечно  за  срока  на  договора , е  определено  на  база  консумираната  електрическа  

енергия  през  последнитв  12 месеца . 
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Консумирана  електроенергия . в  kWh за  месец  за  период  от  месец  август  2015 г . до  

месец  юли  2016 г . 

МБАЛ  ТУТРАКАН  ЕООД  ав ryст  
сетемвр  октомв  ноември  декември  Януари  

и  ри  2015 г . 2015 г . 2016 г . 
2015 г . 

2015 г . 2015 г . 

Общо  kWh 20522 48128 54868 74090 84793 55089 J  

ФеврУа  
МбАЛ  ТУГРАКАН  ЕООД  ри  2016 

Март  април  май  юни  Юли  
2016 г . 2016 г . 2016 г . 2016 г . 2016 г . 

Г • 

Общо  kWh 60892 28610 28371 23897 24726 17127 

Общо : 521113 kWh, •/521, 113 MWh/ - 

Прогнозно  количество  нетна  електрическа  енергия  периода  от  24 месеца  е  
1042.226 MWh 

Прогнозното  количество  нетна  електрическа  енергия  не  ангажира  Възложител h 

да  го  потреби , като  Изпълнителят  се  задължава  да  достави  нужното  количество  за  
денонощие , за  месёц  и  за  целия  срок  на  договора . 

5. Условия  и  начин  на  плащане . 

Възложителят  заплаща  действително  потребеното  количество  нетна  
електрическа  енергия , отчетена  от  измервателните  уреди  в  съответните  измервателни . 

точки : 

Плащането  се  извършва  от  МБАЛ  ТУТРАКАН  ЕООД  по  банков  път  в  срок  до  30 

ка.lендарни  дни  след  представяне  на  надлежно  оформена  оригинална  фактура  за  

потребеното  количество  нетна  електрическа  енергия  отчетена  от  измервателните  уреди  

в  съответните  измервателни  точки , по  определената  в  договора  единична  цена  за  1 
MWh, акциз  по  чл . 20, ал . 2, т .17 от  ЗАДС  /Обн . ДВ, бр. 91 от  15.11.2005 г.; в  сипа  от  

01.01.2006 г. изм . и  доп . ДВ . бр.45 от  14 Юни  2016 г.l и  определената  с  решение  на  

КЕВР  такса  /цена/ „задължения  към  обществото ". 

Фактурата  се  издава  след  изтичане  на  отчетния  период  от  един  месец  /текущия  

месец /, като  не  се  допуска  издаването  на  фактури  за  междинни  и/или  авансови  

плащания  в  рамките  на  текущия  месец  /отчетния  период /. 

Фактурата  се  издава  по  клиентски  номера  за  всеки  обект . 

Фактурата  се  издава  на  името  на  МБАЛ  ТУТРАКАН  ЕООД  и  се  подписва  от  . 

определените  отговорници  по  изпълнение  на  договора . 

Прогнозната  стойност  на  поръчката , която  се  явява  и  максимално  допустимата  

стойност  за  изпълнение  на  поръчката  е  182 495.62 лв . без  включен  ДД . 

Участниците  могат  да  подават  само  една  оферта  за  цялата  поръчка  като  
варианти  не  се  допускат . 
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