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РАЗДЕЛ I.
ТРЪЖНО ЗАДАНИЕ
Предоставяне на нетна разполагаема мощност за студен резерв за периода 01.02.2015г. –
31.03.2015г. при следните условия:
I. Изисквания към изпълнение на доставката:
1. Нетна разполагаема електрическа мощност от един или повече цели блокове – до 179
MW;
2. Срок на предоставяне – от 00:00 часа на 01.02.2015г. до 24:00 часа на 31.03.2015г.
II. Технически и функционални изисквания
1. Наличие на резерв от първичен енергиен ресурс на площадката на централата на
производителя към деня, предхождащ подаване на офертата за участие, както
следва:
1.1. За централи на твърдо гориво: Наличен на площадката на централата на производителя
към деня, предхождащ подаване на офертата за участие, осигуряващ работа на предлаганата
брутна електрическа мощност за студен резерв, извън договорените доставки на
електроенергия за регулиран и свободен пазар за период, в т.ч. извън определените складови
запаси, утвърдени от министъра на икономиката и енергетиката по чл.5 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 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 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 - за централи на вносни твърди горива.
1.2. За централи на течно гориво: Договор/и за доставка на течно гориво с контрагент/и
валиден/валидни за периода на подадената офертата за участие, осигуряващ/и работа на
предлаганата брутна електрическа мощност за студен резерв, извън договорените доставки
на електроенергия за регулиран и свободен пазар за период, в т.ч. извън определените
складови запаси, утвърдени от министъра на икономиката и енергетиката по чл.5 от Наредба
№ 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива (обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2004г.).
2. Да няма ограничения за непрекъсната работа на агрегатите, предложени за
доставка на разполагаема мощност за студен резерв през целия период на доставка.
3. Предоставяне на информация в реално време, относно брутната работна мощност
на производствените агрегати.
4. Наличие на брутно измерване на произведената електрическа енергия на
предоставените за студен резерв агрегати.
III. Други изисквания
1. Подписване на договора за доставка на студен резерв, неразделна част от
настоящото тръжно задание, до 17:00 часа на 30.01.2015г.

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи положения
1.1. Настоящата тръжна процедура се провежда съгласно „Правилата за провеждане на
търгове за закупуване на разполагаемост за студен резерв”, публикувани на
официалната страница на „ЕСО” ЕАД
http://www.tso.bg/uploads/file/bg/market/anc_serv/cold_res/Auction_Rules_CR.pdf
и настоящото тръжно задание. При противоречие между двете с приоритет ще се
ползва указаното в тръжното задание.
1.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само едно тръжно
предложение, като разходите свързани с изготвянето и подаването му са за негова
сметка .
1.3. Офертата се представя в деловодството на „ЕСО” ЕАД – 1404, София, бул. „Гоце
Делчев” №105, етаж 2, офис 201 в два оригинални екземпляра в запечатан,
непрозрачен плик в срок до 14:00 часа на 27.01.2015 г. от участника или
упълномощен от него представител. Пликовете се надписват: „Предложение за
участие в процедура с предмет „Предоставяне на нетна разполагаема мощност за
студен резерв за периода 01.02.2015г.–31.03.2015г.”, като се посочва
наименованието на участника.
1.4. Пликът съдържа тръжното предложение, в това число:
1.4.1.
„Техническо предложение”, като в случай, че участника предложи
мощност на единичен/и блок/а по-голяма от указаната, оператора ще закупи
до указания размер.
1.4.2.
„Предлагана цена за разполагаема мощност за 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. 10 лв/МВт*ч и
1.4.2.2. действащата към момента на провеждане на търга, утвърдена от ДКЕВР
цена за разполагаемост на централата, в размера, в който е посочена в
диспозитива на решението на ДКЕВР.
1.4.3.
„Предлагана цена за електрическа енергия от активиран студен резерв”
за месец февруари 2015г., 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.
1.4.4.
Информация за количествени показатели за въглищата за Студен резерв
и за непрекъснато производство (Приложение 4 към договора, отнася се само за
централи, работещи на твърдо гориво)
1.5. При приемане на тръжното предложение се отбелязват поредния номер, датата и часа
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.
1.6. Подписанa от участника декларация за запознаване и съгласие с условията на
приложения към тръжната документация Договор за продажба на студен резерв.
1.7. „ЕСО” ЕАД не приема за участие в процедурата оферти, които са представени след
изтичане на крайния срок за получаване. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
1.8. Всички действия на оператора към участниците и на участниците към възложителя
са в писмен вид.

1.9. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие
валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на
документите са в следната низходяща последователност:
1.9.1.Тръжно задание.
1.9.2. Образци за участие в процедурата.
1.10. В случай на отказ на класиран участник да подпише договор за продажба на студен
резерв в указания в настоящото задание срок, операторът предлага сключването на
договор със следващия в класирането участник.
1.11. Класиране на получените тръжни предложения:
1.11.1. Ако предлаганото от всички участници количество е по-малко или равно на
обявената за търга обща мощност на студения резерв, ЕСО ще приеме всички
получени предложения.
1.11.2. Ако предлаганото количество превишава необходимата обща мощност на
студения резерв за търга, се приемат предложенията по възходящ ред на цените.
1.11.3. 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, но не по-малко от нетния технически минимум на
работна мощност на блок от последното предлагано количество по възходящ ред на
цените, с което се надвишава необходимата обща мощност.
1.11.4. В случай, че двама или повече участници в търга са представили предложения
с една и съща цена, и са получили право на участие:
• 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.
• ЕСО ЕАД ще приеме предложенията на първите в класирането, чиято
предлагана мощност не надвишава необходимата обща мощност.
• 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.
1.12. 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.
1.13. Класираните участници, които сключат договор за предоставяне на студен резерв с
ЕСО ЕАД, се задължават да предлагат всеки месец цена за електрическа енергия от
активиран студен резерв съгласно изискванията на ПТЕЕ до 15 число на предходния
месец. Цената 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.
1.14. ЕСО ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всички представени
предложения, както и да прекрати тръжната процедура по всяко време, без да дължи
компенсации на засегнатите участници.
1.15. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите
на действащата нормативна уредба в Р. България.
2. Указания за подготовка на тръжното предложение
2.1 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.
2.2. Образец на тръжно предложение.
2.2.1 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.
„Тръжно предложение”, което съдържа следните документи:
2.3.1 Техническо предложение - изготвя се по приложения образец от настоящата
документация.
2.3.2 Ценово предложение - изготвя се по приложения образец от настоящата
документация.
2.3.3 Подписанa от участника декларация за запознаване и съгласие с условията на
приложения към тръжната документация Договор за продажба на студен резерв - изготвя се
по приложения образец от настоящата документация.
2.3.4. Информация за количествени показатели за въглищата за Студен резерв и за
непрекъснато производство (Приложение 4 към договора, отнася се само за централи,
работещи на твърдо гориво)
2.3.

или
2.3.5. Подписана от участника декларация за наличие на договор/и за доставка на
течно гориво с контрагент/и валиден/валидни за периода на подадената офертата за участие,
осигуряващ/и работа на предлаганата електрическа мощност за студен резерв, извън
договорените доставки на електроенергия за регулиран и свободен пазар за период, в т.ч.
извън определените складови запаси, утвърдени от Министъра на икономиката и
енергетиката по чл.5 от Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива (отнася се само
за предложения от централи на течно гориво).

РАЗДЕЛ II.
ОБРАЗЕЦ НА ТРЪЖНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО
„ЕСО” ЕАД
гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев”, №105

ОФЕРТА
за участие в тръжна процедура с предмет
„Предоставяне на нетна разполагаема мощност за студен резерв за периода 01.02.2015г.
– 31.03.2015г.”
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 студен резерв.
4.
Информация за количествени показатели за въглищата за Студен резерв и за
непрекъснато производство (Приложение 4 към договора, отнася се само за
централи, работещи на твърдо гориво)
или
Декларация за наличие на договор/и за доставка на течно гориво с контрагент/и
валиден/валидни за периода на подадената офертата за участие, осигуряващ/и
работа на предлаганата електрическа мощност за студен резерв, извън
договорените доставки на електроенергия за регулиран и свободен пазар за
период, в т.ч. извън определените складови запаси, утвърдени от Министъра на
икономиката и енергетиката по чл.5 от Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за

резерви от горива (отнася се само за предложения от централи на течно
гориво).

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложения
списък.
Дата: .................

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

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев”, №105

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в тръжна процедура с предмет „Предоставяне на нетна разполагаема
мощност за студен резерв за периода 01.02.2015г. – 31.03.2015г.”,

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:
Брутна
разполагае
Блок на ЕЦ,
ма
който ще (номиналн
предоставя
а)
студен
мощност
Наименование на
резерв
на
услугата
предоставе
ния блок

Номер
или
описание

MW

Нетна
разполагае
ма
Минимална
Предоставен
(номиналн
нетна
Брой
а нетна
а)
мощност на блоков
разполагаем
мощност предоставее
а мощност
на
ния блок
предоставе
ния блок

MW

MW

Бр.

MW

Време за
предоста
вяне

Обща
предла
гана
нетна
мощно
ст

Брой
часове

MW

Предоставяне на
нетна разполагаема
мощност за студен
резерв от 00:00 часа
на 01.02.2015г. до 24:00
на 31.03.2015 г.

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.
Дата: .................

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

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев”, №105
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в тръжна процедура с предмет
“Предоставяне на нетна разполагаема мощност за студен резерв за периода 01.02.2015г.
– 31.03.2015г.”,

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 студен резерв е
........................ (словом ................................) лева при цена за
разполагаема мощност
........................ (словом ................................) лева/MW*h, без ДДС.
Предлаганата от нас цена за електрическа енергия от активиран студен резерв за месец
февруари 2015г. е ........................ (словом ................................) лева/MWh, без ДДС.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Наименование на
услугата

Предоставяне на нетна
разполагаема мощност за
студен резерв от 00:00 часа на
01.02.2015г. до 24:00 на
31.03.2015 г.

•

к-во
(MW*h)

ед. цена
(лв/MW*h)

обща цена
(лв.)

Заявен блок
(№) на ЕЦ,
който ще
предоставя
студен резерв

до 253285

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението.

Дата: .................

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

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 студен резерв за периода 01.02.2015г.
– 31.03.2015г."

Декларирам, че съм запознат/а и приемам условията в проекта на договор за продажба
на студен резерв. Също така декларирам, че ако моята оферта бъде класирана и приета
от ЕСО ЕАД ще сключа договор в срок до 17:00 часа на 30.01.2015г.

Дата: .................

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Количествени показатели за въглищата за Студен резерв
и за непрекъснато производство

Наличност към 27.01.2015г.
В т.ч.:

t

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

t

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

ЗА ДОСТАВЧИКА:

t/MWh

Бр.

ЗА ОПЕРАТОРА:

ДЕКЛАРАЦИЯ
(отнася се само за предложения от централи на течно 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 студен резерв за периода 01.02.2015г.
– 31.03.2015г."
Декларирам, че към деня, предхождащ подаване на офертата за участие, е/са
подписан/и договор/и за доставка на течно гориво с контрагент/и валиден/валидни за
периода на подадената офертата за участие, осигуряващ/и работа на предлаганата
електрическа мощност за студен резерв, извън договорените доставки на
електроенергия за регулиран и свободен пазар за период, в т.ч. извън определените
складови запаси, утвърдени от Министъра на икономиката и енергетиката по чл.5 от
Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива.

Дата: .................

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

РАЗДЕЛ III.
Образец на договор за продажба на Студен резерв

