
Стр. 1 

 

 

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ТЪРГОВЕЦ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТ 26.06.2020 Г., В СИЛА ОТ 

01.10.2020 Г., СВЪРЗАНИ С ПОСЛЕДВАЩОТО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ИЗВЕЖДАНЕТО НА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

НА СВОБОДЕН ПАЗАР“ 

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

„Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен 

изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 

изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Настоящата покана има за цел избор, от страна на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, 

в качеството му на небитов потребител, на лицензиран търговец на електроенергия, във 

връзка с промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г., в сила от 01.10.2020 г., 

свързани с последващото либерализиране на пазара на електроенергия и извеждането на 

небитовите потребители на свободен пазар, за следните обекти: 

 Административна сграда, находяща се на ул. „Веслец“ № 16, гр.София, с 

приблизителен годишен разход в диапазон 130-170 МВтч. 

 Бул. „княз Александър Дондуков“ № 12, присъединен към разпределителната 

мрежа, но без консумация на електроенергия. 

3. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. Технически възможности и/или квалификация и други:  

3.1.1 Участникът следва да притежава валидна лицензия за „търговия с електрическа 

енергия“, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

3.1.2  Участникът да е включен в списъка на лицензирани търговци на електрическа 

енергия на свободния пазар, публикуван на интернет страницата на КЕВР. 

 

4. ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

4.1 ОБЩИ ПРАВИЛА  

4.1.1 За разглеждане на офертите Възложителят назначава комисия, като определя 

нейния състав и резервни членове. 
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4.1.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и 

след получаване на представените оферти. 

4.1.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 

сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 

процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

 

4.2 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

4.2.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 

„най-ниска цена в лева за МВтч“, като в цената за активна енергия се включват и 

разходите за небаланси и за балансиране на обекта. 

 

Всички цени трябва да бъдат посочени в лева без ДДС. 

 

4.3 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.3.1 Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката за срок до една година 

с участника, определен за изпълнител. 

4.3.2 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията, 

посочени в настоящата покана. 

 

5 УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

5.1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

5.1.1 Оферта може да подаде всяко българско и/или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

5.1.2 Всеки от Участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон 

или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

5.1.3 Всеки Участник има право да представи само една оферта. Срокът за валидност 

на офертата следва да бъде не по-кратък от 20 (двадесет) работни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

5.1.4 Срокът за подаване на оферти е до 11:00 часа на 14.09.2020 г. В случай че в 

обявения срок за подаване на оферти за участие постъпят по-малко от три оферти, 

Възложителят удължава срока, като след изтичане на удължения срок може да разгледа 

постъпилите оферти, независимо от техния брой. 

5.1.5 Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 

участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 

независимо от резултата от избора на изпълнител. В случай че участникът изпраща 

офертата чрез поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в 

срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е 

за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 
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съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 

пощенски клон, или други подобни. 

5.1.6 Офертата се представя в един екземпляр от участника или упълномощен от него 

представител лично в деловодството на БЕХ ЕАД, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или подписана с Квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за 

електронния документ и електронния подпис, на следния електронен адрес: 

procedure.el@bgenh.com. Офертата трябва да съдържа информация за: наименование на 

поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и и-мейл адрес. 

5.1.7 При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, се отбелязват поредния 

номер, датата и часът на получаването ѝ.  

Не се допуска до участие оферта, която е постъпила след изтичане на крайния срок за 

подаване на оферти. 

 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 

законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок.  
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