Приложение № 16

Проект на договор 
за изпълнение на обществена поръчка

Днес, ........................... г., в гр./с. ...................... на основание чл. ……………. ЗОП между: 
................................................................................................................................................................  с
(наименование на възложителя)
адрес: ..................................................................................................................................................... ,
ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………, представлявано от ........................................................................ 


наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, 
и .................................................................... със седалище ..................................................................

           (наименование на изпълнителя)
и адрес: ........................................................................................................................................................ ,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС ………………………….……….…………….., представлявано от ...................................................................................................................................................................... 
                                        (законен представител – име и длъжност)
или ........................................................................................................................................................... ,
(ако има упълномощено лице  –  име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена

поръчка № ................................................................................................................................................. /
                                    (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: „„Избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник”.


Страните се споразумяха за следното:
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на нетна активна електрическа енергия, наричана за краткост по-долу „ДОСТАВКАТА”, до обекти, по цена, в прогнозни количества и при условията, уговорени по-долу в настоящия договор и описани, съгласно Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява  услуга по  прогнозиране на потреблението, както и по изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригирането им при необходимост, да носи отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на  електроенергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.1. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната балансираща група.
1.2. С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 


II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2.Настоящият договор влиза в сила в 00:00ч. на ……………………………………г. и е със срок на действие 12 /дванадесет/ месеца.
2.1. Ако след изтичането на срока на договора не е определен ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка със същия предмет, настоящия контракт продължава действието си до сключване на нов договор със същия предмет в резултат на проведена процедура по ЗОП.
2.2. Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на лечебното заведение с адрес: гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.


III.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за средно напрежение е:  …………………………. Цената на Договора е в размер на  …………………….., определен на база цена от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включваща всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката и ориентировъчните количества на същите за срок от 12 /дванадесет/ месеца. На база посочената цена се изчислява гаранцията за изпълнение на договора. Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето на   действие   на   договора   доставки   на   нетна   активна   електрическа   енергия. 
3.1. В цената на договора се включва единствено цената за доставка на нетна активна електрическа енергия, без да се начисляват такса за участие в балансираща група и суми за недостиг или излишък в балансиращата група. 
3.2. Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия за средно напрежение не подлежи на промяна, като в цената не се включват Цена за „задължения към обществото”, определяна от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и акциз.
3.3. Посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена е окончателна и валидна до приключване  на договора и не подлежи на промяна.
3.4. Заплащането на услугата се извършва от Възложителя в срок до 60 / шестдесет / календарни дни след издаване фактура в български лева.
3.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ……………
IBAN: ………………….
БАНКА: ДСК АД
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 3.5. в срок от 5 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
3.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

                         IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е да заплати цената на доставенaта електроенергия по реда и при условията на настоящия договор.
1. да   окаже   необходимото   съдействие   на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   за   осъществяване   на задълженията му по договора; 
2.     да  купува  и  приема  договорените  количества  електрическа  енергия  в  мястото  на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 
3.да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цената, определена съгласно уговореното в глава III, при условията и в срока съгласно настоящия договор;  
4. да  извършва  всички  необходими  действия  и  да  оказва  пълно  съдействие  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.  
5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:  
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;  
б/  за  провеждане  на  планови  ремонти  или  други  дейности,  които  биха  повлияли  на изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества;  
в/  промяна  в  лицата,  които  го  представляват  или  са  упълномощени  да  извършват действия по изпълнението на този Договор;  
г/  промяна  в  данните  по  регистрация,  в  данните,  необходими  за  издаване  на  данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.  
6.   да  предоставя  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  поисканите  от  него  и  уговорени  в  този  договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора.  
7.    да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.  
4. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след изтичане срока на настоящия договор, без забележки и претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да освободи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
5.1 Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия до обектите, посочени в Техническата спецификация, при спазване на всички приложими нормативни актове. 
5.2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие или други разходи, свързани с включването или участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в групата. 
5.3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента Правила  за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор.
5.4. Да спазва разпоредбите и правилата на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа и мрежовите оператори така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 
5.5.  Да   издава   оригинални   фактури   за   полученото   от   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   количество енергия.  
5.6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го представляват  или  са  упълномощени  да  извършват  действия  по  изпълнението  на  този Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.  
5.7.  да  предоставя  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  поисканите  от  него  и  уговорени  в  този  Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.  
5.9. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

5.10. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

5.11. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 


VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 
ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.

Чл.6 Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка;
Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка. 
Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след постъпването им в мястото на доставка.

VII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Чл. 9. Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и действащите Правила за измерване на количеството електрическа енергия / ПИКЕЕ/.
9.1. Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност. Търговският размер на електрическа енергия, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представлява сума от почасовите количества електрическа енергия, доставени до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9.2. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ  и ПИКЕЕ.
9.3. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.
9.4. При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и след направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок до 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща графиците, количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията;

VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на …………………………………………….., представляващи 5 /пет/ (%) от неговата обща стойност, без ДДС.

10.2. Гаранцията служи за удовлетворяване на Възложителя при вреди, настъпили в резултат на неизпълнение или лошо изпълнение от страна на Изпълнителя;

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

10.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от 30 /тридесет/ дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.



10.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.


IХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ.

Чл.11. В случай на невъзможност за доставка на електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през срока на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на разликата между договорената цена по Чл. 3. и тази на регулирания пазар за период от два месеца, като за база се взима месеца, предхождащ този, в който не е доставена електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.1. При начислена неустойка по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да я удържа или от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да я усвои от гаранцията за изпълнение на договора, а в случай че дължимото плащане/гаранцията е в по-малък размер от дължимата неустойка, разликата между двете суми е платима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след представянето на оригинална фактура за дължимата сума.

                                  Х.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор не може да се изменя.
12.1. Настоящият договор се прекратява:



12.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

12.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

12.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

12.1.4. С окончателното му изпълнение;

12.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

12.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 /петнадесет/  работни дни;

12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
12.2.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ загуби или бъде лишен от лицензията за извършване на търговия с електрическа енергия, същият е длъжен да уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в три – дневен срок. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. В този случай Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 /тридесет/ дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.


                               ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.13. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

13.1. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 15 /петнадесет/ дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.4. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено от небрежност или умишлено действие от страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


                                                          ХII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.14. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14.1. За дата на съобщението се смята:
 - датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- дата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс.
14.2. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Организация - МБАЛ “Рахила Ангелова»АД



Адрес: ул."Брезник” №2



Град Перник



Пощенски код: 2300



Държава БЪЛГАРИЯ



Факс: 076/601360



Електронна поща: mbalpk@abv.bg



Интернет адрес:  



Банкова сметка



СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК АД



IBAN:BG56 TTBB 9400 1527 3645 79
BIC: TTBB BG22


14.3. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

ХІII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.



15.1. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

15.2. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.3. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

15.4. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация  –  приложение № 1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение  –  приложение № 2 към настоящия договор.


Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 			 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				        За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………..........................	    	                           ……..……………………..
Д-р Валери Димитров
Изпълнителен директор




























































































