












ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

1. Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия,

координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО 

и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел. енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”  

подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявани чрез покупка” 

по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

Описание: След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще 

бъдат извършвани и изпълнявани доставките на ел. енергия. 

2. Техническа спецификация и базови изисквания

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на 

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

разходите за небаланси за два  обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, 

ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ. Общо потребление за двата обекта за 

12 месеца  е 1206.403 МWh. 

Участникът следва да осигури ва Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и 

отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. 

В приложената по-дору таблица е показано потреблението на потребителя през предходните 12 

месеца: 

Обект 1 - ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 

месец потребление, MWh 
02.2019 127,369 
03.2019 107,239 
04.2019 101,193 
05.2019 81,567 
06.2019 68,358 
07.2019 73,931 
08.2019 76,430 
09.2019 70,813 
10.2019 88,005 
11.2019 99.132 
12.2019 126.691 
01.2020 143.752 

Общо за 12 м. 1164.48 

Обект 2 - ул. „Брянска“ №1 

месец потребление, MWh 
02.2019 6,469 
03.2019 3,584 
04.2019 5,037 
05.2019 2,649 
06.2019 2,297 
07.2019 2,468 
08.2019 2,31 
09.2019 2,079 
10.2019 2,427 
11.2019 3.804 
12.2019 3.985 
01.2020 4.814 

Общо за 12 м. 41.923 



 

Общата прогнозна стойност е в размер на 232522,67лв без ДДС, като в нея са включени общата 

стойност на ел. енергия по прогнозни цени в размер на 156332,25 лв без ДДС, разходите за разпределение 

на ел.енергия в размер, достъп, пренос , акциз и такса общество в размер на 76190,42  лв без ДДС. 

 

3.Условия на плащане и фактуриране: 
 Плащането се извършва един път в месеца, след издаване на фактура на реално използваното 

количество.  
 Датата на издаване на фактурата е до 10 календарни дни след изтичане на календарния месец, за 

който ще се извърши плащането 
 Отчетен период: един календарен месец;  
 Срок на плащане: 10 работни дни след получаване и потвърждаване на фактурата на е-майла на 

лечебното заведение: mbalgab@gmail.com 
 Фактуриране: 1 път в месеца 
 Без  извършване на авансови плащания 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12(дванадесет) месеца считано от 

датата на подписване на договора. 

 

5. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите  са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 

възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от 

самите тях по подготовката и подаването на офертите им. 

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 

сметка на възложителя. 
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