
„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД 

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за 

обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД 

 

Образец №2 
 

Наименование на Участника:  

Седалище по регистрация:  

BIC; IBAN:   

Булстат номер /ЕИК/:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 

ДО  

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД 

ГР. СОФИЯ, 

УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ №90Б, СГРАДА 10 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

ЗА   ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА 
 

Наименование на 

обществената поръчка: 

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия 

за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето представяме нашето Предложение за изпълнение на провежданата от 

Изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за 

обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“, с което заявявам, че: 

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и да осъществя(им) изцяло 

поръчката с горецитирания предмет, съгласно условията на Документацията за участие и 

утвърдениет с нея условия на Възложителя.   

2. Запознат(и) съм(сме) с всички условия и изисквания на възложителя, посочени в 

документацията за участие, както и с предмета на обществената поръчка и ги приемам(е) 

изцяло и без възражения. 

3. Заявявам(е), че имаме възможност да доставям(ме) цялото прогнозно количество 

електрическа енергия, съгласно посоченото в документацията за участие в процедурата 

(приблизително 1 680 MWh) в срок и с необходимото качество. 

4. Заявявам(е) че ще осигуря(им) непрекъснатост на електроснабдяването и ще 

доставям(ме) електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 

енергетиката 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). 

5. Заявявам(е), че в качеството си на „координатор на балансираща група“ 

поемам(е) отговорността за балансиране. 

6. Заявявам(е), че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще 

включа(им) Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в 

стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.   

7. Заявявам(е), че в качеството си на „координатор на балансираща група“ ще 

осигуря(им) прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително 

администриране на часовите графици за потребление на Възложителя. 

8. Декларирам(е), че при изпълнението на обществената поръчка ще 

извършвам(ме): …………………………………………  

(в тази част, Участникът прави общо описание на съпътстващите дейности за изпълнение на 

предмета на поръчката). 

9. Потвърждаваме срок за изпълнение на договора - 12 (дванадесет) месеца, 

считано от датата на регистрация на първия регистриран график, или до изчерпване на 

определения от Възложителя бюджетен лимит, в размера, посочен в Раздел I, т. 5 от 

Указанията за участие в процедурата. 

10. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, ще 

сключа(им) договора по надлежен начин и в законоустановения срок. 

11. Място на изпълнението на доставката - Република България, на територията на 

обектите на „Пазари Възраждане“ ЕАД, посочени в Техническата спецификация. 

 

12. Освен настоящето Предложение за изпълнение на поръчката, Техническото ни 

предложение, съдържа още и:  

а) документ за упълномощаване (само в приложимите случаи, когато лицето, 

което подава офертата, не е законният представител на Участника); 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец 

№3; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – по образец №4;  

г) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – по 

образец №5 (по преценка на Участника); 

е) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се 

налага от предмета на поръчката. 

 

 

 

 

Дата:  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия: __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице: __________________________ 

Длъжност:  __________________________ 

Наименование на Участника: __________________________ 

 


