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РАЗДЕЛ I.
ТРЪЖНО ЗАДАНИЕ
Предоставяне на нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г. при
следните условия:
I. Изисквания към изпълнение на доставката:
Лот 1:
А) Нетна разполагаема активна електрическа мощност от един или повече цели
блокове/агрегати – до 580 MW;
Б) Срок на предоставяне - от 00:00 часа на 01.08.2018г. до 24:00 часа на 31.10.2018г. при обща
продължителност 2209 часа;
Лот 2:
А) Нетна разполагаема активна електрическа мощност от един или повече цели
блокове/агрегати – до 735 MW;
Б) Срок на предоставяне - от 00:00 часа на 01.11.2018г. до 24:00 часа на 28.02.2019г. при
обща продължителност 2880 часа;
Лот 3:
А) Нетна разполагаема активна електрическа мощност от един или повече цели
блокове/агрегати – до 580 MW;
Б) Срок на предоставяне - от 00:00 часа на 01.03.2019г. до 24:00 часа на 31.07.2019г. при
обща продължителност 3671 часа;
Всеки участник има право да участва за всеки лот поотделно, както и за всички
едновременно.
II. Технически и функционални изисквания
1. За централи на твърдо гориво - наличие на резерв от първичен енергиен ресурс на
площадката на централата на производителя, осигуряващ работа на предлаганата
брутна електрическа мощност за бавен третичен (студен) резерв, извън договорените
доставки на електроенергия за регулиран и свободен пазар за период, в т.ч. извън
определените складови запаси, утвърдени по чл.15 от Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за
резерви от горива (обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2004г.), както следва:
А) седем денонощия - за централи на местни твърди горива, доставяни с гуменолентов
транспорт;
Б) четиринадесет денонощия за зимен и седем денонощия през летен сезон 1 - за
централи на местни твърди горива, доставяни с вагони или автотранспорт, при наличие
на директни транспортни схеми между източника на твърдо гориво и централата;
В) двадесет денонощия през зимен и десет денонощия през летен сезон - за централи на
местни твърди горива, доставяни с вагони или автотранспорт, когато няма директни
транспортни схеми между източника на твърдо гориво и централата;
Г) тридесет денонощия през зимен и двадесет денонощия през летен сезон - за централи
на вносни твърди горива.
2.

1

Да няма ограничения за непрекъсната работа на агрегатите, предложени за
доставка на разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв през целия
период на доставка, в т.ч. съгласно комплексното разрешително, издадено по реда
на ЗООС.

Зимен сезон е от 01.10.2018г. до 31.03.2019г., а летен сезон е от 01.08.2018г. до 30.09.2018г.
и от 01.04.2019г. до 31.07.2019г.
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3. Да предоставя информация в реално време относно брутната работна мощност на
производствените агрегати.
4. Наличие на брутно и нетно измерване на произведената електрическа енергия на
предоставените за бавен третичен (студен) резерв агрегати.
5. Участникът да е включен в регистъра на участниците по чл.2.5 от Правилата за
провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен)
резерв.
6. Участникът да има сключен договор за достъп с ЕСО ЕАД по чл.84, ал.2 от ЗЕ.
7. Да разполага с необходимия оперативен персонал със съответната квалификация на
площадката на централата през цялото време на изпълнение на Договора.
8. Участникът да декларира, че през целия срок на действието на договора,
предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв отговарят на всички
екологични изисквания, съгласно условията в издаденото по реда на Закона за
опазване на околната среда комплексно разрешително на централата.

III. Други изисквания
1. Подписване на договора за доставка на бавен третичен (студен) резерв,
неразделна част от настоящото тръжно задание до 16:00 часа на 31.07.2018 г.
2. При наличие на обстоятелства по т. 2.8 от раздел II “Изискванията на
тръжната процедура“, ЕСО ЕАД може да сключи договор за доставка на бавен
третичен (студен) резерв със следващия класиран участник.
3. Няма да се допускат до класиране участници, които имат неизплатени парични
задължения по сключени с ЕСО ЕАД договори.
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РАЗДЕЛ II.
ИЗИСКВАНИЯ НА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Общи положения
1.1. Настоящата тръжна процедура се провежда съгласно „Правилата за провеждане на
търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия”, публикувани на официалната страница на
ЕСО ЕАД http://eso.bg/fileObj.php?oid=1247 и настоящата документация за участие в
тръжна процедура за доставка на бавен третичен (студен) резерв от производители
на електрическа енергия. При противоречие между двете с приоритет ще се ползва
указаното в документацията.
1.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само едно тръжно
предложение за всеки лот за съответните агрегати, с които е включен в регистъра
на допуснатите участници със статус активен. В случай, че участник представи
повече от едно тръжно предложение за един и същи лот, участникът се отстранява от
цялата процедура. В тръжното предложение се описват всички агрегати, които се
предлагат за бавен третичен (студен) резерв със съответните им технически
параметри количества и цена. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на
тръжното предложение, са за сметка на участника. Тръжното предложение не може
да бъде променяно и/или оттегляно след изтичане на срока за подаване на оферти.
1.3. Офертата за всеки отделен лот се представя в деловодството на ЕСО ЕАД – 1618,
София, бул. „Цар Борис III ” №201, в два еднообразни екземпляра в оригинал,
запечатани в непрозрачни пликове в срок до 13:30 часа на 24.07.2018 г. Пликовете се
надписват: „Предложение за участие в процедура с предмет „Предоставяне на
нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв за периода
01.08.2018г. – 31.07.2019г.” - Лот № ..., като се посочва наименованието на
участника и номера на съответния лот.
1.4. Пликът съдържа тръжното предложение, в това число:
1.4.1. „Техническо предложение”
1.4.2. „Предлагана цена за разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв”,
която съдържа ценовото предложение на участника, като тази цена е без ДДС и
не може да надвишава, както следва:
1.4.2.1.За Лот 1: 9,26 лв/MW*h;
1.4.2.2. За Лот 2: 11,00 лв/MW*h;
1.4.2.3. За Лот 3: 9,26 лв/MW*h.
1.4.3. Предлаган коефициент (К) за месец август 2018 г., формиращ цената на
електрическата енергия от активиран бавен третичен (студен) резерв студен, която
следва да включва всички разходи на участника по нейното производство и доставка в
т.ч. разполагаемост, енергия, цикли спиране – пускане на блок, пълноценно участие в
първично/вторично регулиране и др. Съгласно Решение № Ц-40/29.12.2017г. на КЕВР,
пределната цена за балансираща енергия за регулиране нагоре се определя по
формулата К * Цпдн, където Цпдн е цената на базов товар на пазара „ден напред“ на
„Българската независима енергийна борса“ ЕАД за съответния ден. За останалите
месеци от Лот 1, Лот 2 и Лот 3, съгласно изискванията на ПТЕЕ, предлаганият
коефициент (К), формиращ цената на електрическата енергия от активиран бавен
третичен (студен) резерв студен се посочва от ДОСТАВЧИКА по факс за всеки
календарен месец, не по-късно от 15-то число на предходния месец.
1.4.4. Декларации съгласно образците по тръжната документация.
1.5. Всеки участник посочва в тръжното си предложение (оферта) срока на неговата
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валидност, която не може да бъде по-малка от 30 (тридесет) дни. В случай, че
участник оттегли своето тръжно предложение (оферта) след крайния срок за
подаването му, същият се изключва от регистъра на участниците по реда на
Правилата за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен
третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия.
1.6. С участието си в процедурата всеки участник дава изричното си съгласие,
информацията, предоставена в тръжното му предложение да бъде разкрита пред
останалите участници в тръжната процедура за доставка на разполагаема мощност
за бавен третичен (студен) резерв, подали тръжни предложения.
1.7. С участието си в процедурата всеки участник, подал тръжно предложение, заявява,
че няма да допуска разкриването на информацията по т.2.4, станала му известна при
оповестяването й от председателя на комисията.
1.8. Длъжностно лице от деловодството на ЕСО изготвя справка-извлечение от входящия
регистър за получените предложения, в която се отразява дата и час на получаване,
наименованието на участника и информация за неприетите предложения по т.1.9, ако
има такива.
1.9. Предложение, подадено след крайния срок за подаването им се вписва във входящия
регистър, но не се разглежда от комисията по чл.3.6, ал.1 от Правилата с изключение
на случаите по т.1.11.
1.10. Тръжните предложения не могат да бъдат променяни след крайния срок за
подаването им.
1.11. Когато към момента на изтичане на крайния срок за подаване на тръжните
предложения пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи
лица, те се включват в списък, който се подписва от длъжностно лице от
деловодството на ЕСО и от присъстващите лица. Тръжните предложения на лицата
от списъка се завеждат като приети в регистъра по т.1.8.
1.12.
Получените тръжни предложения се предават на председателя на комисията по
чл.3.6 ал.1. от Правилата
2. Отваряне и оценяване на тръжните предложения (оферти)
2.1. Комисията, назначена със заповед на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД за
разглеждане, оценка и класиране на представените оферти, започва работа след
получаване на справка-извлечение от входящия регистър за получените предложения
с отразена дата и час на получаване, наименованието на участника и информация за
неприетите предложения, ако има такива.
2.2. Отварянето на тръжните предложения се провежда на открито заседание на
комисията и на него могат да присъстват участниците, представили оферта/тръжно
предложение/. Всеки желаещ да присъства на откритото заседание участник се
представлява от не повече от един представител. В случай, че участникът се
представлява от упълномощен представител, последният представя изрично писмено
пълномощно от представляващия/ите участника. Всеки оправомощен/упълномощен
представител се легитимира с документ за самоличност преди да бъде допуснат на
откритото заседание на комисията. В случай, че представител на участник пречи на
работата на комисията, председателят на комисията има право да го отстрани от
заседанието.
2.3. Председателят на комисията отваря офертите /тръжните предложения/ по реда на
тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни запечатани плика.
2.4. В присъствието на лицата по т. 2.2., председателят на комисията съобщава следната
информация от офертата на всеки участник:
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- Участник;
- Номерата на блокове/агрегати, които се предлагат за доставка на бавен третичен
(студен) резерв;
- Предлаганата нетна разполагаема активна мощност;
- Период за предоставяне;
- Предлагана цена за нетна разполагаема активна мощност в лева за 1 MW*h.
2.5. След извършване на действията по т. 2.3. и т. 2.4., приключва откритата част на
заседанието на комисията.
2.6. Комисията продължава своята работа без присъствието на участниците, като
разглежда и проверява документите за съответствие на същите с изискванията в
тръжната документация и съставя протокол за резултатите от оценяването и
класирането на офертите на участниците.
2.7. Комисията проверява представените оферти, като оценява и класира само тези, които
отговарят на изискванията на оператора. При противоречие в записите на отделните
документи от документацията за участие, валидни са записите в документа с повисок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща
последователност:
2.7.1. Документация за участие в тръжна процедура за доставка на бавен третичен
(студен) резерв от производители на електрическа енергия.
2.7.2. Образци за участие в процедурата.
2.7.3. Правила за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен
третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия.
2.8. В случай на отказ на класиран участник да подпише договор за продажба на
разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв в указания в настоящото задание
срок и/или непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор,
операторът може да предложи сключването на договор на следващия в класирането
участник.
Отказът/неявяването на класиран участник за подписване на договор за продажба на
разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв, е основание този участник да бъде
изключен от регистъра на участниците за предоставяне на бавен третичен (студен)
резерв от производители на електрическа.
2.9. Класирането на получените тръжни предложения се извършва по критерия най-ниска
цена:
2.9.1. Ако предлаганото от всички участници количество е по-малко или равно на
обявената за търга обща мощност на бавния третичен (студен) резерв, ЕСО ще
приеме всички получени предложения.
2.9.2. Ако предлаганото количество превишава необходимата обща мощност на
бавния третичен (студен) резерв за съответния търг, се приемат
предложенията по възходящ ред на цените.
2.9.3. Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения по
възходящ ред на цените по предходната точка, може да бъде запълнена до
размера на необходимата обща мощност при условия, посочени в тръжното
задание.
2.9.4. В случай, че двама или повече участници в търга са представили предложения
с една и съща цена, и са получили право на участие:
А. Участниците се класират по възходящ ред според най-краткия период от
време за достигане на максимална работна мощност при пуск от студено
състояние на блок, съгласно техническите характеристики на
предоставените блокове;
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Б. ЕСО ще приеме предложенията на първите в класирането, чиято
предлагана мощност не надвишава необходимата обща мощност;
В. Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения
може да бъде запълнена до размера на необходимата обща мощност от
следващия в класацията, при условия, посочени в тръжното задание.
2.9.5. При еднакво време по т.2.9.4, буква А, участниците се класират:
А. По възходящ ред според най-краткия период от време за спиране от
работна мощност, съгласно техническите характеристики на
предоставените блокове;
Б. Комисията ще приеме предложенията на първите в класирането, чиято
предлагана мощност не надвишава необходимата обща мощност;
В. Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения
може да бъде запълнена до размера на необходимата обща мощност от
следващия в класацията, при условия, посочени в тръжното задание.
2.9.6. ЕСО ЕАД ще приеме предложенията на първите в класирането, чиято
предлагана мощност не надвишава необходимата обща мощност.
2.9.7. Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения може
да бъде запълнена до размера на необходимата обща мощност от следващия в
класацията, като се приема част от неговото предложение, но не по-малко от
нетния технически минимум на работна мощност на блок.
2.10. В случаите, в които по търга се класира повече от един участник и общото
предоставено от тях количество надвишава обявената необходима мощност,
количествата, предмет на изкупуване, се определят с решението за класиране.
2.11. ЕСО ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всички представени
предложения, както и да прекрати тръжната процедура изцяло или частично
по всяко време, без да дължи компенсации на засегнатите участници.
2.12. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат
разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.
2.13. Участник, чието тръжно предложение не съдържа всички изискуеми документи
с посочените в тях реквизити по т.1.4. и/или е посочил данни, различни от
декларираните при регистрацията за участие в търгове за бавен третичен
(студен) резерв и/или е представено само в един екземпляр, се отстранява от
тръжната процедура.
2.14. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 24.07.2018г. в сградата
на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ”
№201) в конферентната зала на партера.
3. Указания за подготовка на тръжното предложение
3.1. Предложенията следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите
указания и да бъдат оформени по приложените в документацията и интернет
страницата на ЕСО ЕАД образци. Условията в образците са задължителни за
участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
3.2. Образец на тръжно предложение.
3.2.1. Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за
кореспонденция през време на провеждане на процедурата в случай, че участникът
бъде избран за изпълнител.
3.3. „Тръжно предложение” - съдържа следните документи:
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3.3.1. Техническо предложение - изготвя се по приложения образец от настоящата
документация.
3.3.2. Ценово предложение - изготвя се по приложения образец от настоящата
документация.
3.3.3. Подписанa от участника декларация за запознаване и съгласие с условията на
приложения към тръжната документация Договор за продажба на бавен третичен
(студен) резерв - изготвя се по приложения образец от настоящата документация.
3.3.4. Подписана от участника декларация за наличие на необходимия оперативен
персонал със съответната квалификация на площадката на централата през цялото
време на изпълнение на Договора.
3.3.5. Подписана от участника декларация, че през целия срок на действието на
договора, предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв ще отговарят на
всички екологични изисквания, съгласно условията в издаденото по реда на Закона
за опазване на околната среда комплексно разрешително на централата.
3.3.6. Подписана от участника декларация за количествени показатели за въглищата
за Студен резерв и за непрекъснато производство (отнася се само за централи,
работещи на твърдо гориво).
3.3.7. Подписана от участника декларация–съгласие за обработване на лични данни
3.4. Всички полета в приложените образци към тръжното предложение е задължително
да бъдат попълнени.
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РАЗДЕЛ III.
ОБРАЗЕЦ НА ТРЪЖНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” №201
ОФЕРТА
за участие в тръжна процедура с предмет
„Предоставяне на нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г..”
Лот № ...
от ...........................................................................................................................,
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,
(улица, град, община)
..................................................................................................................................,
представлявано от ............... .................................................................................,
(име/длъжност)
телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................
...................................................................................................................................,
адрес за съобщения ..............................................................................................,
ЕИК .......................................,
Разплащателна сметка:
BIC:................................................;
IBAN: ........ ..................;
банка:.............................................;
град/клон/офис:..............................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие в обявената от Вас процедура с
горепосочения предмет, Ви представяме нашата оферта, както следва:
1.
Техническо предложение.
2.
Ценово предложение.
3.
Декларация за съгласие с условията на приложения към тръжната
документация проект на Договор за продажба на бавен третичен (студен)
резерв.
4.
Подписана от участника декларация за наличие на необходимия оперативен
персонал със съответната квалификация на площадката на централата през
цялото време на изпълнение на Договора.
5.
Подписана от участника декларация, че през целия срок на действието на
договора, предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв отговарят
на всички екологични изисквания, съгласно условията в издаденото по реда на
Закона за опазване на околната среда комплексно разрешително на централата.
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6.

Декларация за количествени показатели за въглищата за Студен резерв и за
непрекъснато производство (отнася се само за централи, работещи на твърдо
гориво).

С настоящата оферта изрично се съгласяваме с условията и изискванията, предвидени
в документацията на оператора за участие в тръжна процедура с предмет: „Предоставяне на
нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв за периода 01.08.2018г. –
31.07.2019г.”, Лот № ..., като заявяваме, че същите имат силата на двустранна договореност
между „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и ........................................................
(изписва се наименованието на участника).
Срок на валидност на настоящата оферта: 30 календарни дни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложения
списък.
Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)
......................................................................
(длъжност на представляващия участника)
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(Попълва се на фирмена бланка на участника)
ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” №201
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в тръжна процедура с предмет „Предоставяне на нетна разполагаема
мощност за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия
за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г. ”
Лот № ......
От ......................................................................................................................................
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение при условията, посочени в
техническите спецификации от обявеното тръжно задание, както следва:
Блок на ЕЦ,
Котел/и,
Брутна
който ще
обезпечаващи
разполагаема
предоставя
активирането на (номинална)
бавен третичен
предлагания
мощност на
Наименование (студен) резерв блок/турбогенера предоставения
резерв
тор
блок
на услугата
Номер или
описание на
блок/турбогене
ратор

Номер/а или
описание на
котела/ите

MW

Нетна
разполагаема
(номинална)
мощност на
предоставения
блок

MW

Предоста Предоста
Минимална
вена
вена
нетна
Брой
брутна
нетна
мощност на
блокове разпола- разполапредоставегаема
гаема
ния блок
мощност мощност

MW

Бр.

MW

MW

Време
за
предост
авяне

Обща
предлага
на нетна
разполаг
аемост

Брой
часове

MW*h

Предоставяне на
нетна
разполагаема
мощност за
бавен третичен
(студен) резерв
Предоставяне на
нетна
разполагаема
мощност за
бавен третичен
(студен) резерв

* Забележка: Когато предлаганите блокове са с еднакви технически параметри, съгласно регистрацията, те
се описват на един ред.
В случай, че участникът предложи повече от един блок/агрегат, които са с различни
технически параметри, те се описват на отделен ред, групирани по еднакви технически
параметри, със съответните им технически параметри, количества и предлагана цена.
Същото се отнася и за времената за пускане (от топло и студено състояние) и спиране на
предложените блокове/агрегати.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
разходи, свързани с качественото изпълнение в описания вид и обхват.
Време за достигане на пълна мощност при активиране на предложения блок от студено
състояние - ….… часа от диспечерско разпореждане.
Време за повторно активиране на предложения блок от топло състояние - ….… часа от
последното спиране на блока/агрегата.
Време за спиране на предложения блок - ….… часа от диспечерско разпореждане.
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Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
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(Попълва се на фирмена бланка на участника)
ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” №201
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в тръжна процедура с предмет „бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г.”
Лот № ......
От ......................................................................................................................................
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение, както следва:
Предлаганата от нас обща цена за доставка на нетна разполагаемост за бавен третичен
(студен) резерв е ........................ (словом ................................) лева при цена за разполагаема
мощност ........................ (словом ................................) лева/MW*h, без ДДС.
Предлаганият коефициент (К) за месец август 2018 г., формиращ цената на електрическата
енергия от активиран бавен третичен (студен) резерв е ............
Съгласно Решение № Ц- 40/29.12.2017г. на КЕВР, пределната цена за балансираща енергия за
регулиране нагоре се определя по формулата К * Цпдн, където Цпдн е цената на базов товар
на пазара „ден напред“ на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД за съответния ден.
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Наименование на услугата *

к-во (MW*h)

ед. цена
(лв/MW*h)

обща цена (лв.)

Заявен
блок/турбогенера
тор (№) на ЕЦ,
който ще
предоставя бавен
третичен (студен)
резерв

Предоставяне на нетна разполагаема
мощност за бавен третичен (студен)
резерв
Предоставяне на нетна разполагаема
мощност за бавен третичен (студен)
резерв

* Забележка: Когато предлаганите блокове са с еднакви технически параметри, съгласно регистрацията, те
се описват на един ред.
В случай, че участникът предложи повече от един блок/агрегат, които са с различни
технически параметри, те се описват на отделен ред, групирани по еднакви технически
параметри, със съответните им технически параметри, количества и предлагана цена.
Предлаганият коефициент (К) за месец август 2018 г., формиращ цената на електрическата
енергия от активиран бавен третичен (студен) резерв се отнася само за участниците в Лот 1.

Всички предлагани цени са в лева/MW*h, без ДДС и включват всички разходи на
участника, свързани с предоставянето на услугата.
При несъответствие между предложените единична цена за разполагаема мощност
и обща цена за доставка на нетна разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв, валидна
ще бъде единичната цена на предложението.
При несъответствие между цифровата и изписаната словом единична цена за
разполагаема мощност, валидна ще бъде изписаната словом.
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Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………..
Притежаващ/а лична карта (паспорт) № ……………………….., издадена на ……………….г.
от
МВР…………………….........................................................................................................................…,
постоянен адрес: …….....................................................……………………………………………
в качеството ми на ………………………………............................................................…………..
участник в тръжна процедура с предмет:
„Предоставяне на нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г.”
Лот № ...

Декларирам, че съм запознат/а и приемам условията в проекта на договор за продажба
на бавен третичен (студен) резерв. Също така декларирам, че ако моята оферта бъде
класирана и приета от ЕСО ЕАД, ще сключа договор в сроковете, посочени в тръжното
задание.

Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
(отнася се само за предложения от централи на твърдо гориво)

Долуподписаният/ата …………………………..................................................................................
Притежаващ/а лична карта № ……………………….., издадена на ……………….г. от МВР……………...........................................................................................................................…………,
постоянен адрес: ………………………………......................................................…………………
в качеството ми на …………………………………………...............................................................
участник в тръжна процедура с предмет:
„Предоставяне на нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г.”
Лот № ...

Декларирам, че към деня, предхождащ началната дата на изпълнение на договора, на
площадката на централата ще има налично количество твърдо гориво съгласно данните,
посочени в таблицата за периода на действие на договора, осигуряващо работа на
предлаганата електрическа мощност за студен резерв, извън договорените доставки на
електроенергия за регулиран и свободен пазар, в т.ч. извън определените складови запаси,
утвърдени от Министъра на енергетиката по чл.5 от Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за
резерви от горива.

Количествени показатели за въглищата за студен резерв
и за непрекъснато производство
Формула

a=b+c
b

Показател

Месец
Мерна
единица Август Септември Октомври Ноември Декември Януари Февруари Март Април Май Юни Юли
2018г.
2018г.
2018г.
2018г.
2018г.
2019г.
2019г. 2019г. 2019г. 2019г. 2019г. 2019г.

ОБЩО изискуемо количество въглища на склад на
площадката на централата , в т.ч.:

t

- по чл.15 от Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за
резерви от горива

t

c=d*e*f*24 Съгласно договор за студен резерв
d

Предоставена брутна разполагаема мощност за
студен резерв

e

Среден разход на гориво на блок

f

Брой денонощия с поддържано необходимо
количество гориво, осигуряващо работа на
предлагания блок за студен резерв (съгласно II.1.1,
А÷Г от тръжното задание)

*

*

*

*

t
MW
t/M Wh
Бр.

* съгласно заповедта по чл. 15 от Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива за
съответния месец.
Попълват се данни за месеците, относими към периода на съответния лот, за който е
офертата.
Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата …………………………..................................................................................
ЕГН.............................Притежаващ/а лична карта № ……………………….., издадена на
……………….г. от МВР……………...........................................................................................................................…………,
постоянен адрес: ………………………………......................................................…………………
в качеството ми на …………………………………………...............................................................
участник в тръжна процедура с предмет:
„Предоставяне на нетна разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв от
производители на електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г.”
Лот № ...
Декларирам, че към 01.08.2018г. представляваното от мен дружество ще разполага с
необходимия оперативен персонал на площадката на централата със съответната
квалификация за изпълнение предмета на Договора за целия му срок на действие.

Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
.....................................................................
(име и фамилия)
....................................................................
(длъжност на представляващия участника)
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата …………………………..................................................................................
ЕГН............................., притежаващ/а лична карта № ……………………….., издадена на
……………….г. от МВР- ……………................, с постоянен адрес:
………………………………......................................................…………………
в качеството ми на …………………………………… на ..........................................................,
ЕИК ..........................................., със седалище и адрес на управление гр.
.......................................................................................,
участник в тръжна процедура с предмет:
„Предоставяне на нетна разполагаема активна мощност за
бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия за периода
01.08.2018г. – 31.07.2019г.”
Лот № ...
Декларирам, че към 01.08.2018г. и през целия срок на действието на договора,
предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв на ........................................
(наименование на дружеството) отговарят на всички екологични изисквания,
съгласно условията в издаденото по реда на Закона за опазване на околната среда
комплексно разрешително на централата.

Дата: .................

Подпис и печат: ........................................
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)
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ДЕКЛАРАЦИЯ–СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни
Долуподписаният/ата, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството ми на
субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, с
настоящата декларация давам информирано, доброволно и свободно изразено съгласие, и
предоставям следните лични данни:

Три имена;

Единен граждански номер;

Лична карта №, постоянен адрес, дата на издаване и орган на издаване.
на Администратора „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД /ЕСО ЕАД/,
представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор и заявявам, че съм
съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани.
Цел на обработване: участие в тръжна процедура с предмет: „Предоставяне на
нетна разполагаема активна мощност забавен третичен (студен) резерв от производители на
електрическа енергия за периода 01.08.2018г. – 31.07.2019г.”, с предоставена оферта от
представляваното от мен дружество ................ (изписва се наименованието на дружеството
и ЕИК).
Предаване на трети страни: няма.
Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно,
съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.
Запознат/а съм, за правата ми на физическо лице уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните), в сила от 25 май 2018 г.
ДЕКЛАРАТОР:

ДАТА:
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РАЗДЕЛ IV.
Образец на договор за продажба на бавен третичен (студен) резерв
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