
& "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй
България, 332 1 гр.Козлодуй тел. 359 973 720 ОО, факс 359 973805 91

ПОКАНА

На основание Заповед NQАД- 1836/17.06.2015 г . за откриване на тръжна процедура за продажба

на електрическа енергия за периода Юли 2015 г. - Юни 2016 г. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

отправя покана за участи е при следните условия:

1. ОСНОВНИ параметри на тръжната процедура :

1.1. Срок и място за изпълнение на доставката: Продажба на електрическа енергия за

периода от 01.07.2015 г . до 30.06.2016 Г., с място на доставка в мястото па присъединяване на
АЕЦ "Козлодуй" към ЕЕС ;

1.2. Количество, разпределено както следва :

1.2. 1. ЛОТ 1: количество в размер на 4 497 408 M Wh (512 MW) за периода 01 юли 2015 Г. 

зо юни 2016 г .

1.2.2. ЛОТ 2: нереализираното количество по Лот 1 за периода 01 юли 2015 г . - 31декември

2015 г.

1.3. Минимална цена за участие :

1.3.1. Минимална цена за участие по Лот ] : 72,80 лв.lМWhj

1.3.2. Минимална цена за участие по Лот 2: 73,20 лв.IМWhj
1.4. Минимален товар, за който се участва във всеки от лотовете : 5 MW;
1.5. Товаров профил: "банд" товар през съответния период на доставка

1.6. Отклонение в месечната прогноза: без отклопения ;

1.7. Условия за плащане : Плащане след доставка в сроковете съгласно Общите и

Специални условия на договорите.

2. условия за уча стие

2.1. Закупуване на тръжна документация: Тръжна документация може да бъде закупена до

10:00 ч, на 19.06.2015 г. Кандидатите следва да съобразят, че офертата им трябва да бъде

получена до 10:30 ч . на 19.06.2015 г. Цената на тръжната документация е 60 лв. с ДДС;

2.1.1. Плащане : На място, в счетоводството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или чрез банков

превод по сметката, посочена в т. 3.4.1. За издаване на фактура при плащане чрез банков превод

кандидатът изпраща копие на платежното нареждане на факс 0973 7 60 56 с данните за издаване

на фактура и координати за обратна връзка;

2.1.2. Получаване на хартиено или сканирано копие: в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно

Управление, Сектор "Маркетинг и продажба на електрическа енергия", ет. VП, стая 702, срещу
представяне на фактура и приходен касов ордер или на представен валиден електронен адрес;

2.2. Кандидатът да е краен клиент/лицензиран търговец на електрическа енергия, със

статус "Активен" на пазара на електрическа енергия .

2.3. Към датата на провеждане на процедурата Кандидатът да няма просрочени финансови

задължения към "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

2.4. Към датата на провеждане на процедурата Кандидатът, както и негови дъщерни

дружества, холдингови структури или други форми на корпоративна свързаност съгласно

Търговския закон, да нямат прекратен по тяхна вина договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за

продажба на електрическа енергия.

3. Изисквания КЪМ офертите:

3.1 . Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение съгласно приложените

образци. Ценовото предложение трябва да е запечатано в отделен непрозрачен плик, с

надпис "Ценово предложение" . Допуска се участие само с един вариант на техническо и ценово

предложение, като Кандидатите могат да участват по Лот 1 иJ или Лот 2;
3.2. Допуска се участие по Лот lIЛот 2 само с техническо прсл.ложение с равен товар за

периода, с една цена за периода, като товарът за всеки един от месеците може да бъде за доставки

по СЕТ+1 и/ипи СЕТ;

3.3. Срок на валидност на офертата - до 30.06.201 5 Г . ;



3.4. Офертата трябва да съдържа следните документи:

3.4.1. Гаранция за участие, под формата на паричен превод. За паричния превод се

представя платежно нареждане по сметка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (Сметки в лева: Обединена

българска банка АД, IВAN: BG 26 UBBS 7426 1050 1403 14, ВIC: UBBSBGSF; Централна
Кооперативна Банка АД, клон Враца, lВAN: BG71 СЕСВ 9790 1013 4583 ОО, ВIC: CECBBGSF).

Паричният превод, към часа на отваряне на офертите, трябва да с постъпил по сметка на

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Гаранцията за участие е произведението от оферираното количество енергия за месец

Октомври 2015 г. и левовата равностойност на 1 EURJ MWh (по фиксинга на БНБ) .

3.4.2. Декларация за участие в тръжната процедура, а в случай че Кандидатът е търговец се

прилага и копие от Лицензия за търговия с електрическа енергия;

3.4.3. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице (или ЕИК);

3.4.4. Информационен лист.

3.5. Срок за получаване на офертите - Офертите трябва да бъдат получени в Централно

деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, в срок до 10:30 ч. на 19.06.2015 г . в

запечатан, непрозрачен плик с надпис: "Оферта за участие в Тръжна процедура за продажба на

електрическа енергия за периода Юли 2015 г. - Юни 2016 г.".

4. Разглеждане и класиране на офертите:

4.1. Отварянето на офертите ще бъде извършено публично на 19.06.2015 г., от 11:00 ч., в

Административната сграда на АЕЦ "Козлодуй", ет.3, от комисия, назначена от Изпълнителния

директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в присъствието на кандидатите или техни надлежно

упълномощени представители;

4.2. Комисията ще прегледа офертите за установяване на съответствието им с

предварително обявените условия за участие в тръжната процедура и ще обяви количествата и

цените на допуснатите до класиране Кандидати. До участие се допускат само цепови

предложения равни или по-високи от обявената минимална цена за участие;

4.3. Подадените ценови предложения са окончателни и не подлежат на промяна;

4.4. Комисията ще класира офертите по лотове:

4.4.1. Лот 1: класиране на офертите по Лот 1 се извършва по критерий най-висока цена, до

изчерпване на обявените за търгуване количества;

4.4.2.Лот 2: при наличие на свободни количества по Лот 1, същите се прехвърлят към Лот

2. Класирането се извършва по най-висока цена, до изчерпване на количеството. При липса на

свободни количества по Лот 1, класиране по Лот 2 не се извършва;

4.5. При еднакво ценово предложение от няколко кандидати при всеки един лот, на по

висока позиция се класира кандидатът, предложил по-голямо количество електрическа енергия;

4.6. При еднакво ценово и техническо предложение от няколко кандидати при всеки един

лот, на по-висока позиция се класира кандидатът, чиято първоначална оферта е постъпила по

рано в деловодството на дружеството;

4.7. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от участието си след утвърждаване

на класирането, съгласно вътрешните правила на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5. Срок и условия за сключване на договори :

5.1. Срокът за сключване на договори между класираните кандидати и "АЕЦ Козлодуй"

ЕАД е до два работни дни от момента на уведомяване на кандидата, че е класиран;

5.2. Кандидатът носи цялата отговорност за коректността на информацията от

техническото си предложение, което с база за подписване и изпълнение на договора с "АЕЦ

Козлодуй" ЕАД.

5.3. При класиране на Кандидата и подписване на договор, същият следва да предостави

гаранция за добро изпълнение - обезпечение под формата на паричен превод или банкова

гаранция на стойност произведението от:

5.3.1. при договор по СЕТ+1: количеството за месец Октомври 2015 г . и договорената цена,

(за крайни клиенти и вкл. акциз и цена иа "задължения към обществото"), вкл. дължимото .lЩС .

Банковата гаранция е със срок на валидност до 31.07.2016 г . за ЛОТ 1, а за Лот 2 - до 31.01.2016 г.
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5.3.2. при договор по СЕТ: количеството за месец Октомври и месец Декември 2015 г.• и
договорената цена, вкл. дължимото ДДС. Банковата гаранция е със срок на валидност до

3 1 .07.20 16 г. за Лот 1, азаЛот2 - 31.0 1.2016 г.

5.4. До датата на предоставяне на гаранция за добро изпълнение, Кандидатът с длъжен да

обезпечи финансово доставките на енергия .

6. Длъжнесгни лица за ксптакп

За допълнителни въпроси и уточнения се обръщайте към Георги Калчев, ръководител

управление ПП , тел. 097317 21 22, 097317 34 33, факс 097317 60 56, нли на електронен адрес

knpp_cncrgy@npp.bg.
До изтичане на крайния срок за получаване на оферти. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД запазва

правото си на промени в обявените условия за продажба на електроенергия.
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