
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3 

към договор № 01 -04-90/12.10.2017 г.

Днес 27.12.2018 г. , в гр.София между:

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1080, 
Столична община, район „Средец”, ул.”Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския 
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175403856, представлявано от 
управителя инж. Любомир Илиев, наричано по-долу за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София,
бул.’’България” № 118, ет.2, ЕИК 201325372, представлявано от Тони Тенева -  
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 
страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т.З във вр. с чл. 177 от ЗОП и чл. 17, т.2 и чл. 19 от договор № 
01-04-90/12.10.2017 г. и с оглед одобрен доклади с рег.№ 01-10-256/10.12.2018 г. и 
рег.№ 01-10-271/18.12.2018г. на ръководител отдел „Енергийна ефективност” при 
„БДЖ-ТП” ЕООД се сключи настоящото допълнително споразумение, предвид 
възникнала необходимост от изменение поради обстоятелства, които при полагане на 
дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди. Възникналата необходимост 
не води до промяна на предмета на договора и се изразява в следното:

От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно е инициирана процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Доставка на активна електрическа енергия и избор на 
координатор на стандартна балансираща група за обектите, собственост на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД, присъединени към електроразпределителните мрежи на „43 
Разпределение” АД, „Електроразпределение Север” АД /Енерго Про/ и 
„Електроразпределение Юг” АД /ЕВН/ за срок от една година”, като на 16.08.2018 г. от 
страна на ръководител отдел „Енергийна ефективност” при „БДЖ-ТП” ЕООД е 
изготвен иницииращ доклад в изпълнение на чл.13, ал.1 от Вътрешните правила за 
планиране, организация, провеждане, възлагане и контрол на обществени поръчки в 
„БДЖ-ТП” ЕООД. Процедурата не е спирана или прекратявана, като въпреки 
своевременното й иницииране, поради техническа сложност и спецификата на 
предмета, както и предвид обстоятелството, че възлагането й е одобрено от Съвета на 
директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД на 30.11.2018 г., сключване на договор по 
горецитираната поръчка се очаква след 31.12.2018 г.

Освен горното, към настоящия момент обективно на пазара за електроенергия е налице 
промяна на ценообразуването на електроенергията, а именно-повишение цената на 
последната.

Информацията е заличена на 
основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОП /



Горните обстоятелства пораждат необходимостта от изменение на сключения договор, 
изразяващо се в увеличение на единичната цена на 1 MWh нетна активна енергия, 
поради завишаване на пазарните цени на производителите на електрическа енергия, 
както и поради обективната невъзможност горецитираната обществена поръчка да бъде 
възложена преди 31.12.2018 г. Обстоятелствата не са могли да бъдат предвидени при 
откриване на обществената поръчка, чието изпълнение е предмет на договор № 01-04- 
90/12.10.2017 г.

Предвид горното, страните постигнаха съгласие договорът да бъде изменен в частта, 
касаеща следните клаузи:

Чл.1. Текстът на чл.2, ал.1 отпада.

Чл.2. Текстът на чл.2, ал.2 се изменя така:

„ Цената за 1 /един/ MWh нетна активна енергия е 111 лв. /сто и единадесет лева/ без
ДДС. ”

Чл.З. Текстът на чл.4, единствена алинея се изменя така:

„ Чл.4. Настоящият договор се сключва до възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Доставка па активна електрическа енергия и избор на координатор на 
стандартна балансираща група за обектите, собственост на „БДЖ-Товарни превози ” 
ЕООД, npucbedwieuu към електроразпределителните мрежи на „ 43 Разпределение ” 
АД, „Електроразпределение Север” АД/Енерго Про/ и „ Електроразпределение Ю г” АД  
/ЕВИ/ за срок от една година” през 2019 г., но не по-късно от 01.07.2019 г., което от 
двете обстоятелства настъпи първо. ”

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.
у

Инж.Лю^е^ир Илиев ^ Гони Тенева
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