




















 

 

 

ОПИСАНИЕ  НА ПРЕДМЕТА  НА ОБЩЕСТВЕНАТА  ПОРЪЧКА  

И ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
 

1. Предназначение  на  техническата  спецификация  

Целта на този документ е да определи обхвата на изискванията за доставка на електрическа 

енергия за нуждите на обекти  – държавна собственост, находящи се в област Габрово и  

управлявани от областен управител на област Габрово. Електрическата  енергия следва да е с 

качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката, 

Правилата за търговия с електрическа енергия и останалите нормативни актове регулиращи 

тази дейност. 

 

2. Обект  на  обществената  поръчка  

Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП 

 

3. Предмет  на  обществената  поръчка  

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна 

балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на 

разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово" 

 

4. Място  на  изпълнение  на  поръчката  

Поръчката е с място на изпълнение на територията на област с административен център 

Габрово, съгласно приложен списък с обекти  – държавна собственост, управлявани от  

Възложителя – областен управител на област Габрово. 

 

СПИСЪК  НА ОБЕКТИТЕ : 

 

№ 
Наименование  

на  обекта  

Данни  по КККР  

на  гр . Габрово  

Административен 

адрес 

Тип  на  

обекта  

1 

Сграда на 

Областна 

администрация - 

Габрово  

Самостоятелни обекти в сграда с 

идентификатор 14218.505.620.1 

Собственик: Държавата. Управлява 

се от областен управител - Габрово 

гр. Габрово,  

пл. Възраждане” 

№ 5, етаж I и II. 

П (НН) 

2 

Административна 

сграда  

/бивш Дом на 

техниката/  

Сграда с идентификатор 

14218.504.494.1 

Собственик: Държавата. Управлява 

се от областен управител - Габрово 

гр. Габрово,  

ул. „Брянска” 

№ 30 

Тринадесететажна 

сграда 

П (НН) 

3 Гараж 

Самостоятелен обект с 

идентификатор 14218.505.676.3.1 

Собственик: Държавата. Управлява 

се от областен управител - Габрово 

гр. Габрово,  

ул. „Елисавета 

Попантонова”  

№ 2 

П (НН) 

4 Сграда 

Сграда в парцел № 130 от масив № 

18, землище с. Враниловци 

Собственик: Държавата. Управлява 

се от областен управител - Габрово 

гр. Габрово,  

с. Враниловци 
П (НН) 

 

 



 

 

В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора и предвидения 

финансов ресурс, Възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти по 

съответния ред, с изискуемите за това документи, за които ще заплаща по договорената с 

изпълнителя цена. 

 

5. Срок  за изпълнение  на  поръчката   

12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за 

доставка. 

 

6. Прогнозно  количество  на  поръчката  

Общо прогнозно количество за всички обекти за целия период на договора  –  395  (триста  

деветдесет  и пет ) МВтч . Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се 

доставя за срока на договора, е определено въз основа на изложено в таблица /Приложение 

№ 1 към техническата  спецификация/ за потребление от обектите на Възложителя в МВтч  

за предходен 12 месечен период по ИТН. 

Прогнозното количество електроенергия не ангажира Възложителя да го потреби. 

 

  

7. Прогнозна  стойност  на  поръчката  

47 700 лева  /словом : четиридесет  и седем хиляди  и седемстотин  лева  /, без включен ДДС, 

за целия срок на договора. 

Цената за доставка трябва да включва единна цена за доставка на нетна активна 

електрическа енергия (предлагана цена за един МВтч), без в балансиращата група 

допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите, както и такса за 

участие в балансиращата група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в 

балансиращата група. 

 

8. Критерии  за възлагане   

Най-ниска цена. 

 

9. Начин  на  плащане : 

1. Доставката ще се финансира със средства на възложителя. 

2. Плащането на сумата, ще се извърши в български лева, по банков път, в срок от 30 

(тридесет) календарни дни след извършване на доставката, въз основа на представени 

данъчни фактури в оригинал, придружени с отчет на изразходваното количество енергия за 

всеки обект поотделно. 



Приложение № 01. 

към техническа  спецификация  

 

 

 

 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ  

ОТ  ОБЕКТИТЕ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  В МВтч   ЗА 12 МЕСЕЧЕН  ПЕРИОД  

 

 

Период  

/месец/ 

Количество  електрическа  енергия  МВтч  

Общо  

потребл eние  в 

МВтч  

Сграда на 

Областна 

администрация 

Габрово 

Адм. сграда  

гр. Габрово, 

ул.„Брянска”  

№ 30 

Гараж  

гр. Габрово, 

ул. „Елисавета 

Попантонова” 

№ 2 

Обект на 

Гражданска 

защита, 

с. 

Враниловци 

05.2017 5,7479 14,7001 0,0243 0,0148 20,4871 

06.2017 5,6679 17,5844 0,0233 0,0199 23,2955 

07.2017 6,4793 19,6663 0,0220 0,0144 26,1821 

08.2017 6,1402 20,2613 0,0213 0,0150 26,4378 

09.2017 5,3759 17,4726 0,0251 0,0117 22,8854 

10.2017 6,7012 20,1104 0,0268 0,0059 26,8443 

11.2017 6,7116 31,0718 0,0226 0,0058 37,8119 

12.2017 6,8818 36,1022 0,0183 0,0063 43,0087 

01.2018 7,4332 45,2879 0,0176 0,0065 52,7451 

02.2018 6,6054 40,3936 0,0156 0,0058 47,0204 

03.2018 6,9014 34,4194 0,0188 0,0063 41,3460 

04.2018 6,2266 20,5447 0,0192 0,0059 26,7965 

ОБЩО  

    394,8606 

ОБЩО  МВтч  за всички  обекти  – 394,8606 

 


