
„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 № 6 

 

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 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Наименование на обществената 

поръчка: 

 

„Доставка на нетна активна електрическа 

енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“ 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето, Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на 

дейностите от обхвата на провеждана 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“,  имащо 

следните параметри: 

 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

 

1. Предлагаме цена за 1 (един) MWh активна нетна активна електрическа енергия за 

средно напрежение в размер на: ………….… (словом: …...........................................................) 

лева без ДДС. 

2. Посочената цена за 1 MWh нетна активна електрическа енергия включва всички 

разходи свързани с изпълнение на поръчката (в т.ч. цената на доставка на електрическата 

енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия; разходите за 

балансиране, разходи за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и 

администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици). 

 



 

 
 

 

 

ІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим парична, или банкова гаранция, или застраховка за обезпечаване 

отговорността си за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 5 % от стойността 

му, без ДДС. 

 

 

 

 

 

Дата:  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия: __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице: __________________________ 

Длъжност:  __________________________ 

Наименование на Участника: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА : 

Този документ задължително се поставя от Участника в отделен запечатан 

непрозрачен плик – „Предлагани ценови параметри“. 


