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ЗАИ НТЕРЕСОВАН ИТЕ Л I{ ЦА
в tIроцЕдурд зд I}ъ}лАt,АнЕ нА оБшЕ(]твЕнА поl,ъчкА, tlрЕз пуБличн()
СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДN{ЕТ:

,,достдвкд нА нЕтнл AKTtrlBHA tслЕктрl,tttЕскА t]HEPI,I,1rl HL{CK()

ндпрЕ}КЕниЕ l,{ lt }БоР ttA K(X)PJII,IHATOP нА ("t.\ндАl,,[нА Б.\лА}I(,I l рАlll.,\

групд зд нуждl.лтЕ нА (]TPyKTyPHt{TE звЕнА FlA ш},NIЕ,IIск[i },H1,1I}EP(]I,ITEl,
,,ЕпискОп консТднтиН прЕ(,JIдВск[l" с T1,I,I ()Б()(,()БЕtlIl tl()}llцI,1ll"

увАжАЕми lIАми I,1 господА,

Във връзка с постыIило искане за разясненлtе lI IIред-lожеI{Ilе за проNtяна на обявеItllте

условиЯ и на оснОвание чл. l80 от ЗоП. правя сjlеднrlте разясlIенлIя в IIитLIраната пt) I,Opc

обществена поръчка:
въпроС: Във връзка с lleнOBala ситуация на свtlбоД}ltlя,г па,]ар t. I1ре]\IинаВlН€ K'l,Nt

борсов N{одел на осигуряване нil е,цектрическа eHepl I,1я. Ви пред-lаI,а\Iе с огjlед на

обстоятелс.гво.го. че цената lta e;IeKTpиLlecкal,a еttергия е борсова l,t се търг),ва през Българската

независиМа енергиЙна борса. ts документация,га и клilу,}t{Т,е на договоры да сс вклюtll,t

изискване. което да гарантI{ра- tle цеIIиl,е ще се акт\,а"lнИ през llелtIЯт пер}-lоД Ila }l']I]'l,jllleIIPIe:

..При промяна на средноNIесеtlната цсtIа }{а Българската }Iе,]ависи\til енергийtlа боtr)са с поI]ечс

от 5о/О увелиtIенИе в раN.{кt{],е lia .цва последоватеjII]Il ]\tссеца Оr lI']П1,.цI|ение на логоворъ1,-

страните имат праВо да \,величаТ IIetIaTa на еjIектР},tчсската L,LlергиЯ по лOговОРЪ'Г Сl,С

съответният процент. но не повече от l0 7о.

при промяна на средноNIесечната цена на Българската независима енергиiiна борса с повече о,г

5ОZ прочента намаJIение в рамките I{a два поспедователнИ N,Iесеца от изпълнениеl,о на

договоръТ. страните иN.{ат право да наNti]-гlяТ цената FIa електриtIеската енергt{я по договорът със

съответният Irроцент но [Ie tIOBetIe oi' 10%о.

отговОР: Сt,I-ласtlt) разllоре;rбите на З()П. Rъ,}jIO}tLt]сjlлll,е на обrцествеrlи порыlки

имат праВО Да ИЗПОJl,tват ]lBa сIlособа при опре.lе,,lяtlе }lil lleнaтa по ,1()гOвор за въ,]"]IаI,ане tla

обществена поръчка. а имеtiно. чрез и:}ползваl{ето на-гвl,рли доl,()tsорени I-(ени. вfu,lиднll пре,i

целияТ периоД на Lt.]пълнение на дейностите и опрелеляеN,ltJ l{eНIl KoptTo поллежат на

актуzшизация при настъпване на предtsарително заложени в док\iN{ен-гацI,Iята и договорът

обстоятелства. В сл},чаяТ възложите,цят е възПриел пърВ}lят \{ето.1 на опреllеjtяне на IleНaTa п()

договорът. ка-го предложена,га от cTpalla I]a ччастнициlе цена ще е вaLпидна за це"пияl срок на



изпълне}Iие на дейност,LIте прелмеI на договорът. В тазлt връзка счлIтаN,{. LIe )/частIILJIII-{те в

процедурата за възлагане на поръчката сjIедва да предлоrка,г цена която ш{е е ва]I,tдIIа ,]а 
це.jI1,1ят

срок за изпълнение на договорът. респективно да предвиjlят й търl,овският риск при eBeнTya]lI{o

изменение на ценови параме,гри на дос,гавяната е-цектроеIrергLIя.

ВЪПРОС: В проек,га на договор в чл. 22. a,r. 1. т. 1 е записано. че договорът се прекратява.
едностранно от възложителят с десетдневFIо писмено преди,]вес,г}Iе. кOгато:

1. При неизr]ълнение o1,cTpal{a на изIIълнителя,I на задъJI)ItеI{I,Iето IIо чл. l0. a;I.3 От

договорът да доставя договог]ените количества е-пектрическа енергия на мястот() на

доставка.
Преллагаме текста на договорът да се промени на:

..едностранно от възлож}l,геJIя], с десе гдневно tlllcN,{eH0 предtr:]весl,ие" коI'ато

l. При виновно неизпЪлнение oI страна Но ИЗПl,ЛНИ-геJя,г на,]алължението по ч.ц. l0. шl. З

от договорът да доставя договорениl,е колиLlес,гва еJектрическа енергия на мяс,tото на

доставка.
Прелложението ни е обвързано с обстоятелството. че съгласно }{opN,IaTa tla чл. 89. т. 2 от ЗЕ

за непрекъсваемоста и качеството на електрическата енергия. отI,оваря

,,ЕлектроРазпределеНие север" А!. ПосоченияТ тексТ с.rIедва да отпадне или да се проNlени

по начина посочен от нас. за да отговаря FIa ЗЕ и за да не }lосил4 отговорност за

обстоятелства. за които отговаря еjIектроразпрелелителното др),,ittество.

отговоР: В случаят Шуменски университет ..flпископ Конст,антин Прес-rIавски"' не е

предвиждал, носенеТо на доI,овОрна отговорност от страна на rtзпълнителят на договорът прLl

неизпълнение. което не може да м),се вмени в,ьв вина ил}t казано по друг начин tIредвилената

вчл.22, a,,r. 1,,г. l от договорът отговорност евент\,ално би се реапtlзLIра-IIа при на,lичие на

виновно неизпълнение на договорените задъл}кения от страна на изпълtlите-цят. Тl,к е

момента да се посочи. че именно в този сN{исъл е и разпоредбата на чл. 8 1 от Ззfl. изключващ

възможността да се търс[I отговорност от лице за oбстtlяте-пства. които не N,{огат да N{}, се

вменят във вина.
По отношение на твърдяното нарушение }Ia разпоре.lблIте I{a ЗЕ считашt. че в сл,vчая,г не

е допускано такова. но дори и да е HttJll-tцe противоречие между клаузите на договора l,r

разпоредбите на закона. то в този с-чучай lле tIаN,tери гIриjlоженl,lе разпоредбата на закона.

настоящето разясненLIе да се публtlкува в профила на купчвача. R раздела на поръчката в

съответствие с разпоредбата на чл. l80. ал. 2 от ЗО1-1.
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