РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Изх. № 262
Дата: 07.03.2018г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение
от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от
Върховния

административен съд - Съдебна сграда гр. София,

УБ „Лозенец“,

община Царево и УБ “Бели Искър София“, община Самоков“, при условията на
чл. 178 от ЗОП- публично състезание

УВАЖ АЕМ И ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по реда на чл.180, ал.1 от ЗОП,
Ви предоставям на основание чл.180, ал.2 от ЗОП, в срок

следното разяснение по

условията на обществената поръчка, с горепосочения предмет:

1.Въпрос: Във връзка с прогнозиата стойност на поръчка, моля уточнение коя е
прогнозна обща стойност на поръчката.

Отговор:

В Обявлението

на обществената

поръчка,

Раздел

II, Предмет,II. 1.5)

Прогнозна обща стойност е посочена прогнозна стойност 92 204 лв. без ДДС , валута:
ВОЫ, която е

максимално допустимата стойност на поръчката и същата ще бъде

максимално допустимата стойност на договора за възлагане на обществената поръчка.
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2. Въпрос:Моля за уточнение, от коя дата не по-рано мож е да стартира договора.

Отговор:В Решението за откриване на процедура,Раздел 1У:Поръчка, 1У.З) Описание
на предмета на поръчката- изречение последно е посочен „Срок на договора -12
месеца, от влизането в сила на договора за възлагане на настоящата обществена
поръчка, считано от датата на регистрацията на първия график.“
В Обявлението за поръчката, Раздел II, Предмет,11.1.4)Кратко описание е посочено:
„Прогнозното

количество електрическа

енергия, която ще се доставя за срока на

договора е определено на база на консумираната енергия през 2018 година и възлиза на
598 М\\*Ъ,мерене НН, предмет на настоящата поръчка за период от 12 месеца, считано
от регистрацията на първия график“.
В Техническата спецификация на поръчката е посочен „Срок на договора- 12 месеца,
считано от датата на регистрация на първия график за доставка“
Срокът на договора за доставка на електроенергия за нуж дите на ВАС ще
стартира, считано от датата на потвърждаване на регистрацията на първия
график.

3. Относно: Предложение за вюиочване на

допълнителна клауза

в проекта на

договор:
„ В случай на частично намаление ш и пълно премахване на цената

за износ с

решение на КЕВР и / или промени е 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 неуст ойка“.

Отговор:

Предвид възможността от законодателни

електроенергийния
разхода

пазар

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

и регулаторни промени на

е предвидил

и

увеличение

и цената на електроенергията за периода на договора , в размер на

спрямо реалното потребление на електроенергия за 2018 г.Същото
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е включено

на
20%
в
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общата

прогнозната стойност

на

обществената

поръчка

/спр. Техническа

спецификация - таблици за разход на електроенергия в обектите на ВАС/.
Цената на електроенергията за срока на договора не подлежи на увеличение
и предлаганата клауза е неприложима.
Настоящото разяснение да се предостави чрез публикуване на профила на
купувача.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
/—п —/

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС
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