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Относно: Постъпили на 09.04.2019 г. и на 10.04.2019 г. съответно по реда на чл. 33, ал. 1 
и чл. 100, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ писмени искания за разяснение и 
за промяна по документацията за участие в „Доставка на активна електрическа енергия 
за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози ”  ЕООД и 
избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, във връзка с постъпилите до „БДЖ -  Товарни 
превози” ЕООД, в качеството му на възложител на обществени поръчки, искания за 
разяснение по документацията за участие в горецитираната поръчка и предложение за 
промяна в условията на откритата процедура с горепосочения предмет, предоставяме на 
заинтересованите лица следното разяснение по поставените въпроси:

1. Въпрос № 1:
„Съгласно проекто-договора, Раздел 111, ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ, чл. 4, ал. 2, рег

ламентираща следното:
„(2) ИЗПЪЛНИТЕПЯТ издава и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена 

оригинална фактура до 12-то число на следващия месец"
Моля, да вземете под внимание следното: съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ), операторите на електроразпределителните мрежи предос
тавят на търговците с електрическа енергия списъци с информация за потребените от 
техните клиенти количества в началото на месеца, следващ отчета. Често търговците не 
разполагат с информация за измервания към 12-то число на месеца и в тази връзка, не биха 
могли да изпълнят цитираното по-горе условие. Възможен и реално постижим срок на 
издаване на фактури, след обработка на получената информация, е не по-рано от 15-то 
число на месеца, следващ отчетения период.

В тази връзка, предлагаме цитирания по-горе текст да придобие следната редакция: 
„ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена 

оригинална фактура до 25-то число на следващия месец “

Отговор по въпрос № 1:
Така отправеното искане представлява предложение за промяна в документацията за 

обществената поръчка, като същото е направено в законоустановения срок заложен в чл. 
100, ал. 2 от ЗОП. Чл. 33, ал. 5 от ЗОП въвежда забрана с разяснения да се въвеждат промени 
в условията на процедурата, с оглед на което „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, в качеството 
му на възложител може да се възползва от предоставената възможност за изменение на 
условията в документацията за обществена поръчка по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗОП.

2. Въпрос № 2:
„Съгласно Техническо Предложение - Приложение №3, т.12, гласяща следното:

,Декларираме, че имаме изградени системи за енергиен мониторинг и при необходимост, ще 
изградим системи за енергиен мониторинг за нуждите па възложителя за наша сметка.

*** разполага със система за енергиен монито-ринг, но за свързването й към обектите 
на Възложителя е необходимо осигуряване от страна на Възложителя на измервателната 
група - токови измерителни трансформатори, а за обекти на средно ниво на напрежение - и 
напреженови измерителни трансформатори, както и на и необходимите проводници, ел
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табло, клеморед и предпазители за напреженовите вериги (за обекти на средно ниво на 
напрежение) както и опроводяването на същите. Тъй като изброеното е свързано с 
инвестиране на суми в услуга, която представлява ненужен разход и за двете страни:

Моля, за разяснение дали е необходимо изграждане на система за енергиен монито
ринг или при поискване е допустимо да предоставяме детайлна справка относно по- 
часовата консумация на обектите на Възложителя?“

Разяснение по въпрос № 2:
Изграждането на система за енергиен мониторинг ще се извърши само при 

необходимост, а от участниците се изисква само да декларират че имат опит и възможност 
да я изградят. Имайте в предвид, че всички обекти (електрически тя го в подвижен състав) по 
обявената процедура, се захранват и отчитат потребената електрическа енергия на страна 
средно напрежение (СрН). За целта, Възложителят е предвидил контролни измервателни 
трансформатори, което доста ще облекчи изграждането на система за енергиен мониторинг. 
В случай на разминаване на предоставените графици или отпадане на измерването на 
електрическата енергия, Възложителят трябва да получи детайлна справка за почасовата 
консумация на обектите си.

3. Въпрос № 3:
„Предвид динамичната ситуация на електроенергийния пазар, включително по 

отношение на законодателни и регулаторни промени, бихме искали да предложим 
включване на следната клауза в проекта на договор:

„В случай на частично намаление или пълно премахване на цената за износ с 
решение на КЕВР и/или промени в законодателството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
поиска увеличение на цената по настоящия Договор, като към нея добави пълния размер на 
съответния спад в цената за износ.При непостигане на съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да прекрати едностранно договора без неустойка.“

Отговор по въпрос № 3:
Така отправеното искане представлява предложение за промяна в документацията за 

обществената поръчка, като същото е направено в законоустановения срок заложен в чл. 
100, ал. 2 от ЗОП. Чл. 33, ал. 5 от ЗОП въвежда забрана с разяснения да се въвеждат промени 
в условията на процедурата, с оглед на което „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, в качеството 
му на възложител може да се възползва от предоставената възможност за изменение на 
условията в документацията за обществена поръчка по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗОП.

4. Въпрос№ 4:
„Съгласно Указания за възлагане на обществената поръчка, Раздел I. Описание на 

обществената поръчката, т.З.Обхват и Обем на обществената поръчка, т.3.3.2: „При 
договорена промяна на цената общата стойност на договора не може да надвишава 
9 000 000.00 лева без ДДС “

Това означава ли, че:
•Доставките следва да се прекратят при достигане на прогнозната стойност на 

поръчката и/или
•Участниците нямат право да предлагат цена над 121.62 лв/MWh.“.

Разяснение по въпрос № 4:
В т.3.1., раздел I от Указанията за подготовка на оферта и в чл.34, ал.2, т.2 от проекта 

на договора (Приложение № 7 към документацията) за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия 
ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна 
балансираща група за срок от една година”, общата стойност на договора не може да 
надвишава 9 000 000,00 лева без ДДС, но няма заложено ограничение за предлаганите цени 
в лв/MWh. Предложените от участниците цени би следвало да са съобразени с нормативната
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уредба, решения на КЕВР. промяна на цените на електрическа енергия на Българска 
независима енергийна борса“ ЕАД. Прогнозната стойност на горепосочената обществена 
поръчка е съобразена е горното към момента на откриването й.

5. Въпрос № 5:
Съгласно Проекта на договор Раздел И. Срок на договора. Място на доставка, чл.2, 

ал.1. „Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/месеца от датата па 
регистриране на първия товаров график пред „ЕСО“ ЕАД и ЕРП или до изчерпване на 
стойността по чл. 3, ал. 1, т. 2‘\
В тази връзка:
• Възложителят предвижда ли размяна на писмена кореспонденция при доближаване 
на стойността на потреблението до заложената максимална стойност на поръчката?
• Как възложителят предвижда да бъдат прекратени доставките, ако бъде достигната 
максимално допустимата стойност на поръчката, като се има предвид, че смяна на 
координатор, съгласно действащата към момента нормативна уредба, би могла да се случи 
от 1 во число на месеца, следващ валидно подадено заявление, а прехвърлянето на обектите 
към ДПИ също би могло да се случи от 1-во число на месеца. При хипотетично достигане на 
максимално допустимата стойност на поръчката преди да изтече 12-месечния период, към 
дата, различна от 1-во число на месеца (факт, който би бил трудно установим, като се има 
предвид, че обектите се отчитат веднъж месечно по график на мрежовия оператор), то 
Възложителят предвижда ли продължаване на доставките до 1 во число на месеца, следващ 
установяване на достигната максимално допустима стойност на поръчката?“

Разяснение по въпрос № 5:
Обемът на обществената поръчка е предмет: „Доставка на активна електрическа 

енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” 
ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година” е 
9 000 000,00 лева без ДДС. Възложителят ежемесечно прогнозира, отчита и анализира както 
консумацията на електрическа енергия, така и заплатените средства. В случай, че се разходи 
голяма част от посочената по-горе сума, ще бъде извършена размяна на писмена 
кореспонденция, при което доставчика ще бъде уведомен за оставащите средства по 
договора и кога се очаква да приключи доставката на електрическа енергия. Възложителят е 
запознат в детайли със сроковете, регистрацията и прехвърлянето на обектите към друг 
доставчик или доставчик от последна инстанция.

6. По предложение, отправено на 10.04.2019 г.:
,, На основание чл.100, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в качеството си на 

заинтересовано лице, правим следното предложение за промяна в условията на процедурата 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови 
нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози ” ЕООД и избор на 
координатор на стандартна балансираща група за срок от една година“:

Да бъде променена методиката за оценка на офертите, като същата да не формира 
комплексна оценка от технически и ценови показатели, а само от ценовия показател. 
Изборът на изпълнител да се осъществи по критерий „най-ниска цена“.

От извадка от АОП е видно, че обществени поръчки с включен критерий „Брой на 
членовете в балансиращата група“ в комплексната оценка и то с 30% тежест, автоматично 
класират участника ***. тъй като балансираща му група е с най-голям брой членове.

Методиката дава преднина на един участник. Не е необходимо да оценявате размера, 
броя на балансиращата група, при условие че небалансите се поемат от координатора на 
балансиращата група и същите се включват в предлаганата цена. Освен това критерият 
„Брой на членовете в балансиращата група“ ще донесе обратен ефект за Възложителя, тъй 
като той ще получи по-висока цена за доставка на електрическа енергия.

Считаме, че предложението ни е обосновано и законосъобразно. С промяна в 
условията, в посочения от нас смисъл, ще се приложи изцяло принципа на равнопоставеност 
на участниците в процедурата.“

Отговор на предложението:



Така отправеното искане представлява предложение за промяна в документацията за 
обществената поръчка, като същото е направено в законоустановения срок заложен в чл. 
100, ал. 2 от ЗОИ. Чл. 33, ал. 5 от ЗОП въвежда забрана е разяснения да се въвеждат промени 
в условията на процедурата, е оглед на което „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, в качеството 
му на възложител може да се възползва от предоставената възможност за изменение на 
условията в документацията за обществена поръчка по реда на чл. 100. ал. 1 от ЗОП.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, настоящите разяснения следва да бъдат 
публикувани в профила на купувача.

Подписът е заличен на основание чл.2 
от ЗЗЛД

С уважение,
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