
 
 

Изх. № АД-2494/ 07.07.2020г. 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 

Варна 

До всички заинтересовани лица 

 

Относно:  

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна 

нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на 

координатор на балансираща група  за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД  за 

период от две години“, открита с Решение № Р-378 от дата 12.06.2020 г., ID 983662 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило на електронна поща  на 06.07.2020г., 13:57ч.,  вх. № ВК-2404/ 

06.07.2020г., искане на разяснение в документацията  за участие в обществената поръчка, в 

законния срок и на основание чл. 33 ал. 2 от ЗОП, предоставяме следното разяснение: 

 

Въпрос 1 на Участник: 
Да разбираме ли, че прогнозната стойност на поръчката включва само стойност на 

нетна електрическа енергия, без включени всички дължими данъци и държавни такси 

(акциз, задължение към обществото, мрежовите услуги за доставка на електрическа 

енергия)? 

Отговор 1 на Възложителя:  

Обществената поръчка е открита за доставка на нетна електрическа енергия и избор 

на координатор на балансираща група при посочени от Възложителя условия. В 

документацията, Раздел I, т. 4 е указано, че предложените от участниците цени трябва да 

включват всички разходи свързани с предмета на обществената поръчка за срока на 

действие на договора. За да е напълно ясно за участниците, в образеца на ценово 

предложение, представляващо Образец № 4 към Раздел ХIII „Образци на документи“ от 

документацията, са детайлизирани всички компоненти, които се включват и тези, които не 

се включват в цената на нетната електрическа енергия, както следва: 

1. Предложената цена включва: 

- цена на нетна активна електрическа енергия, без значение дали е за обекти на 

възложителя, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно или 

ниско напрежение;  

- цена на доставка на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката; 

- разходи за балансиране; 

- разходи за прогнозиране на потреблението; 

- разходи по изготвяне и администриране на прогнозни товарови графици;  

- всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група 

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

участие в балансиращата група.  

2. Предложената цена не включва: 



- регулаторно определените цени за пренос на количества електрическа енергия и 

достъп през/до електроразпределителните мрежи; 

- цени за пренос на количества електрическа енергия и достъп през/до 

електропреносната мрежа; 

- такса „задължения към обществото“; 

- акциз; 

- други регулируеми от КЕВР цени. 

 

Въпрос 2 на Участник: 
Да разбираме ли, че участниците нямат право да предлагат цена за нетна електрическа 

енергия над 136,36 лв/ МВч? 

Отговор 2 на Възложителя:  

Възложителят не поставя пределна стойност за предлаганата цена за нетна 

електрическа енергия. Участниците са свободни да правят предложения, включително 

ценови, по своя преценка и съобразно условията по обществената поръчка.  

 

 

  
 

................................................................................ 

Директор „Административно-стопански блок“ 

Иван Христов Дипчиков, 

упълномощено  лице  по чл. 7, ал. 1 ЗОП,  

съгласно Заповед № Р-410 от 12.07.2019 г. 

на Изпълнителния директор  

на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 
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