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ПОКАНА 

 
 
„Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Панайот Волов”№2, тел. 9420340, e-mail: office@is-bg.net, представлявано от Ивайло Филипов 
– Изпълнителен директор, Ви кани да участвате в процедура за избор на доставчик при 
следните условия:  

1. Предмет на процедурата: 
„Доставка на електрическа енергия при условията на свободно договаряне за нуждите на 
„Информационно обслужване“ АД“ 

2. Срок за изпълнение:  
15 (петнадесет) месеца, считано от 01.01.2023 г. 

3. Критерии за оценка на предложенията: 
Предложенията ще се оценяват съгласно Методика – Приложение № 2. 

4. Изисквания към кандидатите: Кандидатът трябва да е лицензиран за „Търговия с 
електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно 
чл.39 от Закона за енергетиката. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се 
отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на 
изискването за притежаване на специална лицензия, за да може да изпълнява доставката на 
електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група. 
 
5. Технически изисквания: 
Съгласно Приложение № 1 – Техническо задание. 

6. Списък на документите, които кандидатите следва да представят: 
 6.1. Документи за идентификация и квалификация: 
▪  Лицензия за търговия с електрическа енергия, съдържаща правата и задълженията, 

свързани с дейността на координатор на балансираща група; 
▪ Поне 2 референции за доказване опита на кандидата; 
▪ Декларация – по образец – Приложение № 3. 

6.2. Техническо предложение – изготвено по образец – Приложение № 4; 

6.3. Ценово предложение – изготвено по образец – Приложение № 5. 
 

7. Срок на валидност на предложението - срокът на валидност да бъде не по-малко от 60 
календарни дни, считано от датата на представяне на предложението. 

8. Подаване на предложението: 

8.1. Срок, място и начин:  
Предложението следва да бъде подадено по електронен път в срок до 12:00 часа на 22.11.2022 
г., на следния адрес на електронна поща: office@is-bg.net. 

8.2. Изисквания към подаването на предложението:  
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Техническото предложение (Приложение № 4), Ценовото предложение (Приложение № 5) и 
Декларацията (Приложение № 3) се съставят като електронни документи във формат .pdf и се 
подписват с квалифициран електронен подпис. Ако към предложението е необходимо да бъде 
представен документ, който е издаден на хартиен носител, същият се представя сканиран и 
заверен с квалифициран електронен подпис. В случай че обстоятелства от документите за 
идентификация и квалификация са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 
информацията е публично достъпна на друг официален адрес, кандидатите могат да посочат 
електронен адрес, на който тази информация е налична и достъпна. 

Електронното съобщение, с което се подава предложението в настоящата процедура, следва да 
съдържа данни за: 

1. наименованието на участника; 

2. телефон и електронен адрес; 

3. наименованието на процедурата, за която се подават документите. 

За дата и час на получаване на предложението се приемат датата и часа на получаване на 
предложението на посочения в т. 8.1 адрес на електронна поща за подаване на предложения. 

„Информационно обслужване“ АД използва инструменти за гарантиране на сигурността на 
информацията, предавана по електронна поща, които могат да забавят получаването на 
електронни съобщения, поради което е препоръчително предложенията в настоящата 
процедура да се изпращат най-малко 30 минути преди крайния срок по т. 8.1. 

8.3. Други изисквания към техническото и ценовото предложение: 

8.3.1. В техническото предложение следва да бъдат посочени: 

- Период на миграция от мрежата на настоящия доставчик, ако е приложимо; 

- Условия за сервизно обслужване. 

8.3.2. В ценовото предложение следва да бъдат посочени: 

- Търговска надбавка за покриване на разходите по финансиране, администриране 
и балансиране на сделката, в лева без ДДС за един мВтч нетна електрическа 
енергия, с точност до два знака след десетичната запетая. 

9. Цени и стойност на договора: 

Цената по договора се определя на база на оферирана търговска надбавка за покриване на 
разходите по финансиране, администриране и балансиране на сделката в лева за един мВтч. и 
среднопретеглената месечна цена на БНЕБ, пазарен сегмент „ден-напред“ за съответния месец. 

Крайната обща стойност на договора се определя въз основа на стойността на 
действително изразходваната активна електрическа енергия за целия срок на договора. 

Търговска надбавка за покриване на разходите по финансиране, администриране и 
балансиране на сделката в лева за един мВтч е крайна и включва цената на доставката на 
електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, 
разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и 
администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса за 
участие в балансиращата група и всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в 
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 
небалансите. 



3 

 

Възложителят заплаща два пъти месечно доставената и изразходвана нетна активна 
електрическа енергия, след издаване от Изпълнителя на фактура – оригинал, както следва: 

- Междинно плащане за месеца – след 15 (петнадесето) число на текущия месец 
въз основа на издадена от Изпълнителя и предоставена на Възложителя оригинал на фактура в 
размер на 50% (петдесет) процента от стойността на фактурираните през предходния месец 
количества и цената на БНЕБ за първите 15 дни на текущия месец;  

- Окончателното плащане за изтеклия месец се фактурира въз основа на реалното 
потребление за периода, след приспадане на междинното плащане. За всеки отчетен период, 
след издаване на окончателната фактура, се изпраща на електронен адрес на Възложителя 
справка по обекти в екселски формат за количество и стойност на доставена и измерена активна 
електрическа енергия, дължимите суми за мрежови услуги по цени, определени с решение на 
КЕВР за съответния ценови период, както и за всички други дължими нормативно определени 
и/или утвърдени добавки, включително ДДС, акциз и търговската надбавка. 
Изпълнителят се задължава към всяка месечна фактура да предоставя по електронен път на 
Възложителя справка във вид на електронна таблица, съдържаща данни за цена на 1 МВтч. от 
БНЕБ за пазарен сегмент „Ден напред“ по сетълмент интервали, за периода на фактуриране, 
обвързани с данни за консумацията по 15 минутни сетълмент интервали, за всеки от обектите с 
профилово измерване, въз основа на които е извършено фактурирането и кореспондираща с 
издадената фактура, с оглед доказване коректност на изчисленията. 

Цената по договора не включва акциз, както и определяната с решения на КЕВР такса 
(цена) „задължения към обществото“ и мрежови услуги. 

Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимите суми по банков път, в срок до 10 (десет) 
работни дни след получаване на фактурата. 
 

10. Информационно обслужване АД, възнамерява да изгради фотоволтаични системи на 
два административни адреса в град София с обща планирана мощност 220 kWp. 
 
11. Лице за контакти с „Информационно обслужване” АД 

Стилиян Кротнев, мобилен: 0887130514; e-mail: s.krotnev@is-bg.net 
 
12. Участници в процедурата 

В процедурата могат да участват и кандидати, до които не е изпратена изрична покана. 

 
Приложения: 

1. Техническо задание – Приложение № 1; 
2. Методика за оценка на предложенията – Приложение № 2; 
3. Образец на декларация – Приложение № 3; 
4. Техническо предложение – образец – Приложение № 4; 
5. Ценово предложение – образец – Приложение № 5; 
6. Указания за участие в процедурата – Приложение № 6. 
 
 
 
 

       Ивайло Филипов 
Изпълнителен директор  
„Информационно обслужване” АД 
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         Приложение № 1 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за доставка на електрическа енергия при условията на свободно договаряне за нуждите на 
„Информационно обслужване“ АД 

 
 
 
 
 

1. Описание 

Описание Мерна 
единица 

Приблизително 
количество 

(за 15 месеца) 

Доставка на нетна активна електрическа енергия за 
Информационно обслужване АД и неговите клонове 

МВтч 7 500 

 
 

2. Общи изисквания към изпълнението 
 

При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се 
доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за 
енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, 
свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия 
с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия 
(ПИКЕЕ). 

 
В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме 

отговорността за балансиране. Когато е приложимо, да включи възложителя в пазара на 
балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без 
възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури администриране на часовите 
графици за потребление на възложителя. 

 
Прогнозните количества необходима електроенергия за задоволяване нуждите на 

„Информационно обслужване“ АД за 15 (петнадесет) месечен период са в размер до 7500 
(седем хиляди и петстотин) мегаватчаса [МВтч]. Прогнозното количество електроенергия не 
ангажира Възложителят да го потреби изцяло. Изпълнителят се задължава да достави нужното 
количество електроенергия според потреблението на Възложителя. 

 
3. Място и срок за изпълнение – всички сгради и обекти на „Информационно обслужване“ 

АД 
Срокът за изпълнение на доставката е 15 (петнадесет) месеца, считано от 01.01.2023 г. 

4. Обекти, включени в процедурата по избор на доставчик: по приложена таблица 
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   Приложение № 2 
 

МЕТОДИКА  

за оценка на предложенията, подадени в процедура за избор на доставчик с предмет: 

„Доставка на електрическа енергия при условията на свободно договаряне за нуждите на 
„Информационно обслужване“ АД“ 

 

1. Предложенията се оценяват в съответствие с техническите изисквания в Техническото 
задание. 

2. Предложенията, отговарящи на изискванията по т. 1, се оценяват по критерия „най-ниска 
предложена цена“, като под най-ниска цена се разбира търговската надбавка за 
покриване на разходите по финансиране, администриране и балансиране на сделката и 
се посочва в лева без ДДС за 1 МВтч нетна електрическа енергия предложена от 
участника.  
Предложената цена за търговска надбавка за 1 МВтч нетна електрическа енергия следва 
да е в лева, без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и не трябва да 
надвишава 15.00 (петнадесет) лева без ДДС. 
Участник, предложил цена за търговска надбавка в размер над 15.00 (петнадесет) лева 
без ДДС, се отстранява от участие в процедурата. 

3. На първо място се класира участникът, който е предложил „най-ниска цена”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Приложение № 3 
  Образец 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 
От...........................................................................................................................,  
 

представляващ  .......................................................... – кандидат в процедура с предмет „Доставка 
на електрическа енергия при условията на свободно договаряне за нуждите на „Информационно 
обслужване“ АД“ 
      

 
в качеството ми на .................................................................................................,  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен дружество: 
1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в 

несъстоятелност; 
2. Не е в производство по ликвидация. 
 
 
   ДЕКЛАРИРАМ, че : 
3. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност; 
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК, за подкуп по чл. 
301 – 307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК, както и за 
престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК или против стопанството по чл. 219 – 
252 от НК. 
 
 

ДЕКЛАРАТОР: 
 
Попълва се от всички лица, представляващи кандидата. 
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Приложение № 4 

   Образец 
 

ДО  
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2 
ГР. СОФИЯ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Доставка на електрическа 
енергия при условията на свободно договаряне за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“. 

След запознаване с документацията за участие в процедура за избор на доставчик на 
електрическа енергия при условията на свободно договаряне за нуждите на „Информационно 
обслужване“ АД, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ………. 
(…………………) дни от датата на представяне на предложението и ще остане обвързващо за 
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

До сключването на договор това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша 
страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

Ние: 
…………………………………………………………………………………………………… 
/изписва се името на участника/ 
..................................................................  
            / ЕИК/   
………………………………… ……………………………………………………………, 
/адрес по регистрация/ 

Предлагаме да изпълним „Доставка на електрическа енергия при условията на свободно 
договаряне за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“, съгласно изискванията на 
Възложителя при следните условия: 

1. Период за изпълнение на доставката: за 15 (петнадесет) месеца, считано от 
01.01.2023 г.; 

2. Отчитане на показателите на електроизмервателните уреди на база календарен 
месец и предоставяне на подробна информация за всеки клон на „Информационно 
обслужване“ АД; 

3. Издаване на фактура за употребена електрическа енергия от „Информационно 
обслужване“ АД два пъти месечно, междинна фактура на 15-то число в месеца на 
доставка и окончателна фактура към последно число на месеца на доставка. 

4. Детайлна месечна справка по обекти в екселски формат за количество и стойност на 
доставена и измерена активна електрическа енергия, дължимите суми за мрежови 
услуги по цени, определени с решение на КЕВР за съответния ценови период, както и 
за всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки, 
включително ДДС, акциз и административна такса. 

5. Към всяка месечна фактура да се предоставя справка във вид на електронна 
таблица, съдържаща данни за цена на 1 МВтч. от БНЕБ за пазарен сегмент „Ден 
напред“ по сетълмент интервали, за периода на фактуриране, обвързани с данни за 
консумацията по 15 минутни сетълмент интервали, за всеки от обектите с профилово 
измерване, въз основа на които е извършено фактурирането и кореспондираща с 
издадената фактура, с оглед доказване коректност на изчисленията. 
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6. Другите условия на възложителя, описани в Техническото задание. 
 

Съгласни сме да сключим договор за доставка при условията на подаденото 
предложение. 
 

Дата…………………..     Подпис………………………… 
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Приложение № 5 

   Образец 
 

ДО  
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2 
ГР. СОФИЯ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За доставка на електрическа енергия при условията на свободно договаряне за 
нуждите на „Информационно обслужване“ АД. 

 

Предлагана търговска надбавка за покриване на разходите по финансиране, администриране и 
балансиране на сделката за 1 (един) мВтч, както следва: 

 

Описание Мерна 
единица 

Търговска надбавка за 
мВтч, лв. без ДДС 

Търговска надбавка за покриване на разходите по 
финансиране, администриране и балансиране на 
доставката на 1 (един) мВтч нетна активна 
електрическа енергия за „Информационно 
обслужване“ АД и неговите клонове 

МВтч  

Начин на плащане на цената за консумирана електрическа енергия : 

Два пъти в месеца на база на издадена фактура: 
- Междинно плащане за месеца – след 15 (петнадесето) число на текущия месец въз 

основа на издадена от Изпълнителя и предоставена на Възложителя оригинал на 
фактура в размер на 50% (петдесет) процента от стойността на фактурираните през 
предходния месец количества и цената на БНЕБ за първите 15 дни на текущия 
месец; 

- Окончателното плащане за месеца – на база реалното потребление за периода, след 
приспадане на междинното плащане. 

 Плащането се извършва по банков път, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от 
датата на представяне на фактурата. 

 Съгласни сме да сключим договор за доставка при условията на подаденото 
предложение. 

Срок на валидност на предложението – за срока на валидност на Техническото 
предложение. 

 
 

Дата…………………..     Подпис ………………………… 
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Приложение № 6 
 

 
УКАЗАНИЯ  

 
за участие в процедура за избор на доставчик с предмет „Доставка на електрическа енергия при 

условията на свободно договаряне за нуждите на „Информационно обслужване“ АД“   

 

1. Кандидатите изготвят и комплектоват предложенията си съгласно изискванията, 
посочени в поканата и приложенията към нея. 

2. Не по-късно от 12:00 часа на 18.11.2022 г. всеки кандидат може да поиска от 
Възложителя писмено разяснения по документацията. Възложителят изпраща 
разяснението до всички кандидати, които са получили документация за участие и са 
посочили адрес за кореспонденция, и го публикува на интернет-страницата на 
„Информационно обслужване” АД. 

3. Предложенията се приемат на мястото, по начина и в срока, посочени в поканата. 
Приемат се и предложения на кандидати, които не са поканени с изрична покана. 

4. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се разглежда от 
Възложителя. В този случай до кандидата се изпраща уведомление. 

5. Изборът на доставчици се извършва въз основа на подадените предложения. 

6. Изпълнителният директор на „Информационно обслужване” АД назначава комисия за 
разглеждането и оценяването на подадените предложения. 

7. Комисията отстранява от процедурата кандидат, който: 

➢ е обявен в несъстоятелност / е в производство по ликвидация / е лишен от 
правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за 
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, за подкуп, участие в организирана престъпна 
група, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, 
освен ако не е реабилитиран.  

➢ лице, представляващо кандидата, е лишено от правото да упражнява търговска 
дейност / е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против 
финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 
пари, за подкуп, участие в организирана престъпна група, както и за престъпление 
против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано. 

➢ не е изготвил и комплектувал предложението си съгласно изискванията, посочени 
в документацията за участие; 

➢ е представил непълно техническо или ценово предложение. 

8. Възложителят може да изиска от кандидатите да представят допълнително документи, с 
които да докажат икономическото и финансовото си състояние, техническите 
възможности и/или квалификацията им. 
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9. След разглеждане на получените предложения, Възложителят може еднократно да 
поиска от кандидатите да представят подобрено ценово предложение. 

10. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват за 
всички настъпили промени в обстоятелствата, за които са представили декларация по 
образец (Приложение № 3 към поканата) – в 7-дневен срок от узнаването им. 

11.  Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. 

12.  Когато при изпълнението на проекта кандидатът ще използва подизпълнител, 
предложението трябва да съдържа изискваните документи за идентификация и 
квалификация и за подизпълнителя. 

13.  Когато кандидат за участие в процедурата е обединение на юридически лица 
(консорциум) за всеки от участниците в консорциума се представят документите за 
идентификация и квалификация, изисквани от участниците в процедурата. 

14. Всички кандидати се уведомяват за резултатите от процедурата в срок от три работни 
дни, считано от датата на решението на Съвета на директорите, с което се одобрява 
изборът на доставчик, като на избрания за изпълнител кандидат се предлага да сключи 
договор при условията на подаденото предложение. 

15.  Когато избраният за изпълнител кандидат откаже, не представи изискваните документи 
или по друга причина договорът с него не може да бъде подписан, изпълнителният 
директор предлага на класирания на следващо място кандидат да сключи договор при 
условията на подаденото предложение или прекратява тази и насрочва нова процедура 
за избор на доставчик. 

16.  При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител, представя 
електронно свидетелство за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата, заявени с 
декларация по образец (Приложение № 3). При невъзможност за представяне на 
електронно свидетелство за съдимост кандидатът представя свидетелство за съдимост 
или друг еквивалентен документ – сканирани и заверени с квалифициран електронен 
подпис.   
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