
ДОГОВОР 

N!! . .................. .t.i!.ff'.: . .t!./. ... 20 I.f: г.

Днес, .J./....P./. ............ 201.'fг. в rraл. София, се сключи настоящият договор

между: 

1. На11ионалев институт no геофизика, геодезия и география /НИГГГ/, със
седалище и адрес на уnравление: гр. София., ул. "Акад. Георги Бончев", бл.З, , ЕИК 1 
Булстат: 175905823, ИН rю ЗДДС BG 175905823, nредставлявано от nроф. д-р Светослав 
Симеонов- директор и Антония Стойнова- главен счетоводител от една страна, 
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2."ЧЕЗ Трейд България•• ЕАД, със седалище и адрес на уnравление: rp. София 
1000, р-н Триадица, nл. Позитано N22, ст.7, офис7, ЕИК 1 Булстат:113570147, 
представлявано от - Изпълнителен директор и 

-член на Съвета на директорите, регистрирано като ТЪРГОВЕЦ на 
електрическа енергия с идентификационен номер TZZ019, осъществяващо 
ли цегtзионната дейнос r "тьрговия с електрич.еска енергия с права и задължения за 
координатор на стандар гна балансираща груnа'' съгласно Лицензия .N2, Л-191915 от 
04.07.2005 г., ОТ друt·а страна, наричана за краткост изпълнитЕЛ, 

на основание чл. 1 J 2 и следвашите по раздел 11, глава Тринадесета от Закона за 
обществените nоръqки (ЗОП) и Решение N2 РИ-ОП-5 от 30.112016 г. на rrредседателЯ на БАН, за
определяне на изпъrLнИ'l:е.n на обществена nоръчка с предм:ет: "ДостЭJжа на активна 
електрическа енергия и изпълнение фун�<�щите н а  координатор на стандартна 
балансираща груnа за нуждите на Българска академия. н а  науките и самостоятелните 
звена на БАН", във връзка ст. 9 от Споразумение .N2t��:-��.\!� .. fь,.�� мслщу БАН и НИIТГ се
сключи настоящият договор за следното: 

r. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.l.(l) Възложигеnят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу 
възнаграждение доставка на оnределсни количества ак1 ив на нетна електрическа 
енергия по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и 
съгласно nриложенията към него. 
(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретните количества нетна 
активна електрическа енергия се прилагат "Правилата за тьрrовия с електрическа 
енергия" (ПТЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

(3) Изпълнителят известява договорените количества електрическа енергия на 
съответния оператор на електроразпределителна -"!режа nод формата на дневни 
графици за доставка, в които са отразени nачасовите количества, които Изпълнителят 
доставя и продава аа Възложителя, съгласно договора. 
(4) С настоящия договор Възнежителят става непряк член на баланс11ращата група н� 

Изпълнителя и нрехвърля отговорността по балансирането за обекти·1 е, посоч.ени в· 
ТехничесJ<ата спецификация на поръчката. 
(5) При необходимост от добавяне на нов обект или отпадане, на посоч.ен в 
спецификацията обект, Възложителят уведомява писмено ИзпълнИlеня за това. За 
новите обекти Иа;tълнИ1еЛЯ1 е длъжен да извършва доставки на количсства·tа активна 

заличенo име – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД
(Закон за защита на личните данни)

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени подписи на представители на Възложителя и на Изпълнителя на всяка страница от договора – лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД.



нетна електрическа енергия по цена, в ра:змера 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. 

(6) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от 

електроразпределителното предприятие, опериращо с мрежата, през която се пренася 

електрическа енергия, в съответствие с действащите технически 11 правни норми. 

(7) При изпълнението на договора страните са длъжни да спазват изискванията на

Закона за енергетиката и наредбите към него, както и ПТЕЕ. 

Чл.2.(1) Предметът на договора се изпълнява в местата на доставка на територията на 

обектите на Възложителя към включените в електрора:зпределителната мрежа обекти 

на Възложителя . 

(2) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическа 

енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на 

доставка. 

(3) Възложителят nоема веички разходи, свързани с получаването и използването на 

електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след 

nостъпването им в мястото на доставка. 

II. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.(1) Прогнозиата стойност на договора е в размер до 63 368,16 (шестдесет и три 
хиляди триста шестдесет и осем лева и 16 стотинки) лева без ДДС. 

(2) Възложителят заnлаща доставената енергия в лева, съгласно предложената от 

Изпълнителя в Ценовото му предложение Цена за 1 (един) M\Vh нетна активн.а 

електроенергия: 67,12 шестдесет и седем лева и дванадесет стотинкиСшестдесет и 

седем лева и дванадесет стотинки) лева без ДДС. 

(3) Договорената цена по ал. 2 вкmочва всички разходи на Изпълнителя, свързани с

изпълнение на договора, цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, 

разходи за балансиране, разходи за осигуряването на допълнително nредлаганите 

услуги по отговорност за ба.пансиране и разходи за прогнозиране на потреблението, 

без в балансиращата група допълнително да се н.ачиеляват суми за регистрираните 

небаланси при излишък или недоспrr. 

(4) В слуqай на регистрирани небаланси (излишък или недоетиг) в стаидартната 

балансираща груnа, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да 

заплаша такса за участие в балансиращата група. 

(5) В срока на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на 

Изпълн:ителя цена по ал. 2 не се променя, освен в случаите, предвидени със закон. 

Чл. 4.(1) Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа 

енергия за отчетния период, съгласно пока:занията на уредите за търговско мерене по 

цената предложена от Изпълнителя в чл. 3, ал. 2 от договора, като върху та:зи цена се 

начисляват допълнително и дължат законосъобразния ра:змер на ДДС, суми за акпиз, 

добавка "Задължения към обществото, цената за достьn и пренос по 

електропреносната мрежа, цената за достъп и пренос по електроразпределителната 

мрежа, добавка към цената за отдадена/ консумирана енергия, утвърдена от КЕВР и 

всякакви други нрмативно определен и добавки върху цената на електрическата 

енергия, независимо от тяхната форма. 

(2) Плащанията се извършват от Възложителя в лева, по банков път, в срок ЗО дни С.N,ед 

издаване на фактура за съответния месец, придружена с отчет на изразходваноt.о 

количество електроенергия за всеки обект поотделно, по следната Банкова сметка п� 

Изпълнителя: 



Банка, адрес заличено име на банка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 73 ДОПК

BIC 

IВAN 

Ш. СРОКНА ДОГОВОРА 

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок до 30.06.20 I 9 г. и влиза в сила от датата 
на nодписването му от страните. Началната дата, на която започва предоставянето на 
услугата е датата на регистрация на първия регистриран график за съответния обект 
на възложителя по този договор. 

IV. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ 

Чл.6.(1) Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се 
извършва в мястото на доставка на електриtrеска 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 rro отношение на техническите и метрологичните изисквания и 
характеристики., описание и точност. 

V. ОТЧ:ИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

Чл.7.(1) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно

изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 
(2) Отчитането на доставената електрическа енер гия за съответния месец се извършва 
еднократно по показанията на уредите за търговско мерене на съответните 
измерватешrи точки. 
( 3) Количествата електрическа енергия по настояшия договор се определят съгласно 

данните, предоставени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа на 

страните или средствата за контролно мерене на Възложител я.
( 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 друтата страна в срок от 3 (три) работни дни nритежаваната от нея документация, 
у достсверяваща количествата, доставките и nолучаванията н.а електрическа енергия, 
с цел да се определи причяната за разлиrmята. 

VI. ПР АВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. Възложителят има право :

1. Да иска от Изnълнителя да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци. 
2. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, 
разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение дадени от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да
прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие, като задържи внесената 
гаранция за изпълнение. 
3. Да nолуtтава от Изпъл�нителя информация, данни и:ли документи по начина и 'е 
сроковете, посочени в Договора. 

Чл. 9. Възложителят е длъжен:

заличена банкова сметка - данъчна и осигурителна информация - чл. 72, ал. 1,
т. 1 и чл. 73 ДОПК.



1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за осъществяване на

задълженията му по предмета на договора; 
2. Да заплаща на Изпълнителя реално консумирю.:rата електрическа енергия,
съгласно средствата за търговско измерване по цената, посочена в настоящия 
договор; 
3. Да I<упува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор. 
4. Да уведомява Изnълнителя при: невъзможност или забавяне на изпълнението на
задълженията му по договора; провеждане на планови ремонти или други дейности, 
които биха повлияли на изпълнението на задължението му за nриемане на 
договорените количества; промяна на лицата, които го представляват или са 
уnълномощени да извършват действия по изпълнението на договора; промяна в 
данните, необходими за издаване на фактури. 

УП. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 10. Изnълнителят има nраво да получи възнаграждение за реално 

консумираните от Възложителя количества електрическа енергия, съгласно 

средствата за търговско измерване, в сроковете и при условията, предвидени в този 

договор. 
'Iл. 11.(1) Изпълнителят е длъжен: 

1. Да nродава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в
мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и настоящия договор; 

2. Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез стандартна

балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса 
за участие. 
3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че
да осигури изпъmiението на настоящия договор, включително като осъществява 
контрол върху извършваните дейности. Изпълнителят осигурява достъп на 
служители на Възложителя до всяка изисквана от Възложителя информация. 
4. Да осигурява периодично достъn на Възложителя до данни от системата за
мовиторинг на потреблението на измервателните точки. 
5. Да издава на Възложителя обща фактура за консумираната нетна електрическа

енергия и разходите за мрежови услуги. 

6. Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти, станали .му известни при
изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтич:ане на 

срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за 
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно 
известяване; физически и софтуерв и мерки за сигурност; разположение и контрол на 

информационните активи. 
Чл. 12.(1) Изnълнителят поема отговорноспа за балансиране на обектите на 
Възложителя в стандартната балансираща група. 

(2) Изnълнителят поема задължение да изготвя проrнозни графици за доставка от 
името на Възложителя на база данни от системата на "Електроенергиен системен 
оператор" ЕАД и съответния онератор на електроразпределителна мрежа.

Изпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на 

сделките с балансираща енергия пред ,,Електроенергиен системен оператор'' ЕА�, 
както и да заплаща разходите за балансиране на балансиращата група, съгласно 
изискванията и условията на ПТЕЕ. 
Чл. 12 а (1). Изпълнителят отговаря за прилагането и спазването на Кодекса на 

труда и на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и

противопожарна охрана, съгласно законодателството в Р България във връзка с 
изпълнението на договора. 
(2). Изпълнителят отговаря за живота и здравето н:а работещите свои служители, 



както и ако от действията на Изпълнителя се увреди живота или здравето на други 
лица. 

VШ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛЯЕНИЕ НА ДОГОВОР А 

Чл. 13 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 

% от прогнозиата стойност на договора без ДДС - 1 901,04 лв. /хиляда деветстотин и

един лева и 04 стотинки/ по следаата Банкова сметка на Възложител я: 

Банка, адрес БНБ 

BIC BNBGBGSD 

IВAN BG81 BNBG 9661 3300 1321 01 

(2) В случай, че Изпълнителят представя банкова гаранпия за изпълнение, съшата 
следва да бъде неотменима и безусловна, със срок не nо-кратьк от ЗО дни след изтичане 
на срока за изпълнение на договора. 
(3) В случай, че Изпълнителят представя застраховка, съшата следва да обезпечава 
изпълнението чрез покритие отговорноспа на изпълнителя. 
Чл. 14. (1) При липса на възражения по изпълнението па договора, Възложителят 

освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до 30 

дни след датата на изпълнение на договора. 
(2) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията - като може да усвои 
цялата сума по гарющията или част от нея, когато Изпълнителят системно не изпълнява 
някое от задълженията си по договора. 
(3) При едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно 
неизпышение на задължения на Изnыrнителя по договора, сумата на гаранцията може 

да бъде усвоена изпяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

(4) Възложителят има право да усвоява дължимите от Изпълнителя суми 'Ш неустойки и 

обезщетения във връзка с не.изпълнение на договора от гаранцията за изпълнение. 

(5) В случай, че неизпыrнението на задълженията по договора от страна на 

Изпълнителя ло стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право 

да търси обезщетение по общия ред. 

IX. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Lfл.15. Работата на Изпълнителя се счита за nриета с плащането от Възложителя на 
представената обща месечна фактура за консумираната активна електрическа енергия и

разходите за мрежови услуги, оформена съгласио изискванията на закона. 

Х.САНIЩИИ 
Чл.lб.(l) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължение за доставка 

на електрическа енергия, съгласно договора, същият дължи на Възложителя 
неустойка в размер на 3% от общата прогнозна стойност по договора. 
(2) При забава в плащането на дължимата сума, Възложителят дължи неустойка в 
размер на законната лихва за забава от неплатената в срок сума за всеки ден 
закъснение. 

(3) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължtt 
обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско И

търговско законодателство на Република България. 

Xl. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.17. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. с изтичане срока на договора;



2. без предизвестие- при ликвидация или обявяване в несъстоятелност от страна на
Изпълнителя; 
3. При nрекратяване/отнемане rrицензията на Изпълнителя, с влязло в сила решение
на КЕВР. 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръч:ка, обект на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е
могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 
след настъпване на обстоятелствата. 
(2) Възложителят може да прекрати договора с едномесечно nредизвестие, в случай на 
неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо се с 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на 
Изпълнителя. 
(3) Възложителят прекратява договора при възникване на обстоятелствата по ч:л. 118,
м. 1 от ЗОП и при условията на чл. 1 18, ал. ? от ЗОП. 
При прекратяване на договора Възложителят заплаща всички дължими суми за 
доставената електрическа енергия до датата на прекратяване на договора. 

XII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.18. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валиднв, ако са направени 
в писмена форма и подписани от уnълномощените представители на страните. 
Адресите на страните no договора са: 

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: rp. Софи:я, пл. Позитано Ns!l, ет.7, офис 7, тел. 02/89 59
146 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ............... тел ...... . 

(2) Когато някоя от страните е лроменила адреса си, посоч:ен по-горе, без да уведоми 
за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и 
когато са изпратени на стария адрес. 
(3) За дата на съобщението се смята: 
датата на предаване - при ръчно предаване; 
датата, отбелязана на обратната разписка- при изпращане по пощата; 
датата на приемане- при изnращане по факс. 
(4) Страните уnълномощават следните свои представители, които да контролират 
изпълнението на договора и подnисват документи по ал.(l): 

Представител на Изпълнителя: >тел. 02/89 59 146 
У Представител на Възложителя:.�lfJ.еl.tNА«� . . tдЩ(J./J:Р$.1 . { .({( .. Р.!?./�19 -3/1- '/

XIH. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. (1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, •Ie ще ползва 
подизпълнител(и), Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на чл. 66 и чл. 
115 от ЗОП и чл. 75 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). Изискванията по чл. 
66 и чл. 115 от ЗОП и чл. 75 от ППЗОП се отнасят и за подизпълнителите на 
Изпъшштеля. Изпълнмтелят се задължава да сключи договор за подизпълнение в срок 
до 7 дни от влизането в сила на настоящия договор. 
(2) При писмено съгласие на Изпълнителя, Възложителят може да заплаща дължими на 
Изпълнителя суми дирепно на съответния подизпълнител. Плащането се извършва 
срещу фактура, писмено съгласие на Изпълнителя и протокол за приемане на рабочта 
на подизпълнителя-ако е приложимо. Плащането се извършва в срок до 9 работни дr\и 
след получаване на nосочените документи от Възложителя. 
Чл.20. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в предвидевите в ЗОП 
случ:ав. 

заличенo име –
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД



Чл.21. Всяка от страните по този договор се задължава ла не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна nри или по повод изпълнеаието на 
този договор. 
Чл.22. Страните по този договор ще решават споровете, възшtю:шли nри и по повод 
изпълнението па договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване. 

u недеиствителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при 
непостигане на съгласие вънросът се отнася за решаване nред КОL\Ше1еН1ния съд на 
територията на Република България по реда на Граждансi<ия процесуале11 колскс. 
Чл.23. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилага дсйсrващото n

Република България законодателство. 
Чл.24. Неразделна част от настоящия договор са: 

Списък на nотребителите и обектите и nрогнозните количества за срока 11а 
договора 

Техническо предложение за изrrълление на поръчката; 
Ценово nредложение на Изпълнителя 
Гаранция за изпълнение 
Документи по чл. 58, ал.l от ЗОП. 
Настоящият договор се състави и подnиса в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от сграните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: изпълнитЕл: 

Директор н!Y1J.:tf1TГ
Й�л�-телеч директор 

Член на Съвета на 4иректори 1·е 

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличенo име – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД

заличени подписи на представителите на Възложителя и Изпълнителя - лични данни – 
чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).
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