
НА ВНИМАНИЕТО НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО 

СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ 

49. Основно училище „Бенито Хуарес“, гр. София обявява избор на изпълнител на 

основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП  /директно възлагане на обществена поръчка/ с 

предмет Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за 

нуждите на 49-то основно училище "Бенито Хуарес", гр. София от търговец на 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за периода 

2021 – 2022 г. 
 

Кратко описание и условия: 

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 

визложител - 49 ОУ „Бенито Хуарес“ от търговец на електрическа енергия и координатор на 

стандартна балансираща група.Възложителят няма обекти със стандартизирани товарови 

профили. 

Договорът ще е със срок на изпълнение 12 месеца. Този срок се удължава автоматично 

при същите условия, ако до изтичането му не е сключен договор със следващ изпълнител за 

доставка на ел. енергия, но не с повече от шест месеца. 

Място на извършване: гр.София, ул.“Константин Фотинов“ № 4 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците : 

 

За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.  

Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа 

енергия”, включително  за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в 

съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, издадена от Комисията за 

енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент.  

За доказване на това обстоятелство при сключване на договора, изпълнителят следва да 

представи заверено копие на Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, 

включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”  в съответствие 

със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от 

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или представен валиден еквивалентен 

документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници или декларация, или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно 

съответния национален закон. 

Към датата на сключване на договора, изпълнителят следва да е регистриран в 

Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските 

участници, поддържани от Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус „активен”. 

Важно:  На етап сключване на договор изпълнителят следва да представи доказателство 

за регистрация пред ЕСО - в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в 

Регистъра на търговските участници  и/или да посочи публичния регистър, в които се съдържа 

информация за наличието на този лиценз (в случай, че информацията е достъпна за проверка в 

публичен регистър). 

Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 

9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015  или еквивалент с обхват на сертификата 

„търговия на електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група”. 

За доказване на това обстоятелство изпълнителят следва да представи заверено копие на 

Сертификат EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалентен. 

При подписване на договора, определеният изпълнител представя освен 

документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

Офертите се подават лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга в 

деловодството на 49.ОУ „Бенито Хуарес“ на адрес: гр.София 1517, ул.“Константин Фотинов“ 

№ 4, всеки работен ден от 8.30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа или на електронната 

поща на училището: ou49@abv.bg  

 

Срок за подаване на офертите: 23.03.2021 г. 
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