
между: 

ДОГОВОР 

мlfJJ:.:.4..Y.:tf..t ... t?.j:.�.1.: ... 201'1: r. 

Днес, .. . P�:J!.� : .... . . . . .... 20lk г. в град София, се сключи настоящият договор 

1. Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ "Акад. Иван 
Костов", със седалище и адрес на уnравление: гр. София 1113, ул. ,�Акад. Георги 
Бончев бл ... 107., ЕИК 1 Булстат: 831906364, представлявано от проф. д-р Росица 
Петрова Николова-Диреi<ТОр и Красимира Цветанова Гаврилова-гл. счетоводител от 
една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2."ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1000, р-н Триадица, пл. Позитано N!:!2, ет.7�� офис7, ЕИК 1 Булстат:113570147, 

зал�1чено 11ме- личю1 данни- чл. 2, ал. 1 ЗЗ1щ представлявано от (Закон за защита на личните данни) - Изпълнителен директор и 
заличено име- чл. 2, ал. 1 ззлд -член на Съвета на директорите, регистрирано като ТЪРГОВЕЦ на 

електрическа енергия с идентификационен номер TZZ019, осъществяващо 
лицензионната дейност "търговия с електрическа енергия с права и задължения за 
координатор на стандартна балансираща група" съгласно Лицензия N!:!, Л-191915 orr 

04.07.2005 г., от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 112 и следващите по раздел I I, глава Тринадесета от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и РешениеN!:!РИ-ОП-5от30.112016г. наnредседа:rеля наБАН,за 
опре�е на изiiЬJIНПreJI на сбщесrnеаа поръчка с nредмеr. "Доставка на активна 
електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна 
балансираща груnа за нуждите на Българска академия на науките и самостоятелните 
звена на БАН", вьв Връзюi ст. 9 ar СпоразумениеN!:!ДСД -7/25.082016 г. между БАН и illv(J( се 
сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изПiълни срещу 
възнаграждение доставка на определени количества активна нетна електрическа 
енергиЯ по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и 
съгласно приложенията към него. 
(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретните количества нетна 
активна електрическа енергия се прилагат "Правилата за търговия с електрическа 
енергия" (ПТЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране. 
(3) Изпълнителят известява договорените количества електрическа енергия на 
съответния оператор на електроразпределителна мрежа под формата на дневН,и 
графици за доставка, в които са отразени пачасовите количества, които Изпълнителя-т 
доставя и продава на Възложителя, съгласно договора. 
( 4) С настоящия договор Възложителят става непряк член на балансиращата група на 

Изпълнителя и прехвърля отговорността по балансирането за обектите, посочени в 
Техническата спецификация на поръчката. 
(5) При необходимост от добавяне на нов обект или отпадане, на посочен в 

спецификацията обект, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за това. За 
новите обекти Изпълнителят е длъжен да извършва доставки на количествата активна 
заличен подпис на представител на Изпълнителя на всяка страница от договора - лични данни - чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД. 



,- . 

нетна електрическа енергия по цена, в размера 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 и 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 електроразпределителната 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 поема всички разходи, свързани с получаването и използването на 
електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след 
постъпването им в мястото на доставка. 

П. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3.(1) Прогнозиата стойност на договора е в размер до 11 896,50 (едднадесет хиляди 
осемстотин деветдесет и шест лева и 50 стотинки) лева без ДДС. 
(2) Възложителят заплаща доставената енергия в лева, съгласно предложената от 
Изпълнителя в Ценовото му предложение Цена за 1 (един) MWh нетна активна 
електроенергия: 67,12 шестдесет и седем лева и дванадесет стотинки(шестдесет и 
седем лева и дванадесет стотинки) лева без ДДС. 
(3) Договорената цена по ал. 2 включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с 
изпълнение на договора, цена за доставка на нетна активна електрическа енерrия, 
разходи за балансиране, разходи за осигуряването на допълнитеJШо предлаганите 
услуги по отговорност за балансиране и разходи за протнозиране на потреблението, 
без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрираните 
небаланси при излишък или недостиг. 
(4) В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната 
балансираща група, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да 
заплаща такса за участие в балансиращата група. 
(5) В срока на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на 
Изпълнителя цена по ал. 2 не се променя, освен в случаите, предвидени със закон. 
Чл. 4.(1) Възложителят заплаща действително изразходваната актив.на електрическа 
енергия за отчетния период, съгласно показанията на уредите за търговско мерене по 
цената предложена от Изпълнителя в чл. 3, ал. 2 от договора, като върху тази цена се 
начисляват допълнително и дължат законосъобразния размер на ДДС, суми за акциз, 
добавка "Задължения към обществото, цената за достъп и пренос по 
електропреносната мрежа, цената за достъп и пренос по електроразпределителната 
мрежа, добавка към цената за отдадена! консумирана енергия, етвърдена от КЕВР и 
всякакви други нрмативно определени 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 след 
издаване на фактура за съответния месец, придружена с отчет на изразходваното 
количество електроенергия за всеки обект поотделно, по следната Банкова сметка на 
Изпълнителя: 
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!Банка, адрес заличено име на банка- дан·ьчна и осигуритенна информация- чr1. 72, ап. 

BIC IЛ. 73ДОПК 

IВAN запичег1а баикова сметка- данъчна и осигуритепна информация -чл. 72, 

и '111. 73 допк 
Ш. СРОКНА ДОГОВОРА 

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок до 30.06.2019 г. и влиза в сила от датата 
на подписването му от страните. Началната дата, на която започва предоставянето на 
услугата е датата нrа регистрация на първия регистриран график за съответния обект на 

възложителя. 

IV. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ЕНЕРГИЯ 

Чл.б.(l) Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се 
извършва в мястото на доставка на електрическа 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 по отношение на техническите и метрологичните изисквания и 
характеристики, описание и точност. 

V. ОТЧИТАНЕ 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 енергия за съответния месец се извършва 
еднократно по показанията на уредите за търговско мерене на съответните 
измервателни точки. 
(3) Количествата електрическа енергия по настоящия договор се определят съгласно 
данните, предоставени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа на 
страните или средствата за контролно мерене на Възложителя. 
( 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 другата страна в срок от 3 (три) работни дни притежаваната от нея документация, 
удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, 
с цел да се определи причината за различията. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. Възложителят има право: 

1. Да иска от Изпълнителя 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 получава от Изпълнителя информация, данни или документи по начина и в 
сроковете, посочени в Договора. 
Чл. 9. Възложителят е длъжен: 

1, т. 1 и 

л. 1, т. 1 



:ыдьmкеяият а му по предмета :на договора; 
2. Да заппаща :на Изп'Ь..11Шпеля реаmю юнсум:ира:н ата електричесJ<а енергия, 
еьглааю средсrвата за  търговско измерване по це:ната, П(IООЧе:на в :насrоящи:t 
договор; 
.3. Да купу,ва и приема договорените коJШчества епектричесJ<а енерrnя: в :мя:сrоrо на 
дo craвRJ, еьглааю уговор-еното в :нacroяnrnя договор. 
4. Да уведомява Изпь.JIНИТеля при: невъзможност ипи забавяне :на и:m'ЪJШениеrо :на 

заД'ЬIDКени.па му по щговар.а; провеждане на Шtllюви ремонти ипи друти дейности, 
юиrо б:их.а повлияли на изПЬЛRени ero на заД'ЬIDКени-еrо му за приемане :на 
доrоворе:ните копичества; про мяш. на nицата, коиrо го представля:ват ипи са 

уn'ЪJШомощени да изв'Ьршват действия по И:Ш'ЫП(еяиеrо на щговора; промя:на в 
да:н:ните, необходими за издаване на фактури. 

VII. ПРАВА И 3АДЪJIЖЕЮIЯ НАИ3ПЪ.ЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 1 {1. ИзП'ЪJШителят има право да получи възнаграждение за Р"'...аmю 
консумираюпе от В'Ьзпожитепя ко.JIИЧесrва електрическа енерrпя, С'ЬГла сно 
средсrвата за търговско изм ерване,в сроювете и при �лавият.а.,предвиде:ни в rози 
договор. 
Чrl. 11.{1) И:m'ЪJШителят е дJI'ЬЖен: 
1. Да прод:.а.ва :на Възложителя доrовореяите копичесrва елоектричесr<.а e:нeprw: в 
мясrото :на доставка, С'Ьmас:но ПТЕЕ и :настоящия договор; 
2. Да ВRЛJОЧИ Възложитепя в пазара :на б.ат.нсиращ а енергия, чрез ст а:нда рт:на 
б.ат.:н сир.аща rpyna с координатор :И:ш'ЪJШИтепя, без Възложиt"епЯт да заплаща такса 
за участие . 
.3. Да изв'Ьршв.а вс:ички необхсщими дейсrвия, еьглас:но действащите ПТЕЕ, т.ак.а че 
да. осшури и зПЬЛRениеrо на. настоящия договор, вКJIЮчитеmю като ОС"ЬЩествява 
ю :нтрол m. рху изв'Ьр:ш::ва.ните дейности. Й:ЗП'ЬПШ{те.JIЯТ осигурява дост-ьп :на 

служитепи :на Възложителя до всяка юискван.а от Възложитем информация. 
4. Да осигурява периодично достъn на Възложителя до да:н:ни от системата за 
монитори:нr :на потреблението на. измер вателните rочки. 
s. Да издава :на В'Ь:шожите л я  обща фаЮ':ура за консумираната н етна. електричесJ<а 
енерmя и рю ходите за. мрежови услуrи. 
6. Да не ра:зпростра:нява. по ник.ак-ьв па чин сведения и факти, ета. :нали му :известни при 
изпьл:неяие :на настоящия договор в срок до една. годиш. от датата. :на изтичане :на 

срока му, а име:н:но: от информационната си стема па В"Ьзпожитепя; за 
пропуск.аrел:ния р-ежим; контрола на дост-ьп; видео:набmаде:ние и противопожарно 
известяване; физичесm и софтуерни мерки за сигурност; ра:mаложеяие и контрол :на 

информ.ацио:нните активи. 
Чл. 12.{1) Изтлиителят поема. оповорността за балансиране на обектите на 
В"Ьзпожитепя: в стандарт :нат а б.ат.:н сираща rpyn.a. 
(2) Изп'ЪJШИтепят по-ема. З4..!1.'Ь1DКе1Ше да изготвя проrnозни графици за. доставка от 
името на. В."ЬЗЛожителя на. база. данни от система та :на ,,Епектрое:нерrие:н системен 
оператор" ЕАД и с-ьответния оператор :на електрор.азпредели те.п:н.а мрежа. 
Изпьп:ните.liiЯТ е дJI'ЬЖе н  да. отговаря :на изискваният а. за. финансово га.рантира:не :на 

сделките с балансираща. енергия пред ,,Епектроенерmен системен оператор" ЕАД, 
кa.Rro и да. заnлаща разходите за баяансира:не на балансираща та rpyna, С"ЬГласно 
изискванията. и условията. :на nтЕЕ. 
Чл. 12 а {1). Изп'ЪJШИтелят отговаря за. прилагането и сп.а:mан еrо :на Кодекса :на 
труда и :на нормативните аЮ"Ове п о  безопасни и здравослов�m �овия на труд и 
проrnвопо)К4.р:на охра:на., с"ЬГлас:но законодателсnюто в Р &ьлгария в-ьв :врьзк.а с 
изП'ЪJШеяиеrо на договора. 
{2). Изпь./IЮfl'елят отговаря за. живс.та. и здравето на. работещите свои служители, 
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както и ако от действията на Изпълнителя се увреди живота или здравето на други 
лица. 

VШ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЯНЕНИЕ НА ДОГОВОР А 

Чл. 13 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер наЗ 
% от прогнозиата стойност на договора без. ДДС - 356,90 лв. /триста петдесет и шест 

лева и 90 стотинки/ по следната Банкова сметка на Възложителя: 

Банка, адрес Уникредит "Булбанк", кл."Батенберг", София 

BIC UNCRBGSF 

IВAN BG 1 OUNCR9660312071 ОО 11 

(2) В случай, че Изпълнителят представя банкова гаранция за изпълнение, същата 

следва да бъде неотменима и безусловна, със срок не по-кратък от ЗО дни след изтичане 
на срока за изпълнение на договора. 
(3) В случай, че Изпълнителят представя застраховка, същата следва да обезпечава 

изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. 
Чл. 14. (1) При липса на възражения по изпълнението на договора, Възложителят 
освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви в срок до ЗО 
дни след датата на изпълнение на договора. 

(2) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията - като може да усвои 

цялата сума по гаранцията 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 

неизпълнение на задължения на Изпълните.J]Я по договора, сумата на гаранцията може 

да бъде усвоена изцяло като обезщетение за :прекратяване на договора. 
( 4) Възложителят има право да усвоява дължимите от Изпълнителя суми за неустойки и 
обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение. 
(5) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 
Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право 

да търси обезщетение по общия ред. 

IX. РЕД З А  ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 
Чл.15. Работата на Изпълнителя се счита за приета с плащането от Възложителя на 

представената обща месечна фактура за консумираната активна електрическа енергия и 
разходите за мрежови услуги, оформена съгласно изискванията на закона. 

Х.САНКЦИИ 
Чл.16.(1) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължение за доставка 
на електрическа енергия, съгласно договора, същият дължи на Възложителя 
неустойка в размер наЗ% 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 дължи 

обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и 
търговско законодателство на Република България. 

XI. 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 прекратяване/отнемане лицензията на Изпълнителя, с влязло в сила решение 
IIЭ. КЕВР. 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, 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 предизвестие, в случай на 
неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, размин.аващо се с 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на 
Изпълнителя. 
(3) Възложителят прекратява договора при възникване на обстоятелствата по чл. 118, 
ал. 1 от ЗОП и при условията на чл. 118, ал. 2 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) JВсички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени 
в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните. 
Адресите на страните по договора са: 

146 
На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, пл. Позитано NQ2, ет.7, офис 7, тел. 02/89 59 

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл.] 07 
тел.О2 979 7055 . 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен 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 изnращане по пощата; 
датата на приемане- при изпращане по факс. 
( 4) Страните упълномощават следните свои представители, които да контролират 
изпълнението на договора и подписват документи по ал.(1): 

п и заличено име- 02189 59 146 редставител на зпълнителя: чл. 2, ал. 1 ззлд , тел. 
Представител на Възложителя: Валери Борисов Генов, 02/9797054, 

0887671784 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. (1) В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че 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 
Изпълнителя. Изпълнителят 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 директно на съответния подизпълнител. Плащането се извършва 
срещу фактура, писмено съгласие на Изпълнителя и протокол за приемане на работата 
на подизпълнителя-ако е приложимо. Плащането се извършва в срок до 9 работни дни 
след получаване на посочените документи от Възложителя. 
Чл.20. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в предвидените в ЗОП 
случаи. 



Чл.21. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл.22. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при 
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
Чл.23. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилага действащото в 
Република България законодателство. 
Чл.24. Неразделна част от настоящия договор са: 

Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на 

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

един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

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

заличено име .: ЧЛ. 2, ал. 1 ЗЗПД 
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