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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на електрическа енергия и координатор на
балансираща група за нуждите на обекти общинска
собственост на територията на Община Алфатар, за
срок от 12 месеца от датата на сключване на договора”

ГР.АЛАФАТАР
ЮЛИ, 2017г.
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Технически спецификации
І. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за
нуждите на обекти общинска собственост на територията на Община Алфатар.
При изпълнение на поръчката следва да се извършва:
 Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за обектите, определени от
възложителя и
 Координатор на стандартна балансираща група.
ІІ. Минималните изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката
 Доставката да обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
 При изпълнение на поръчката следва да се извършва при необходимост енергиен
мониторинг със собствени или наети средства за измерване на комуникация и да се
представят на възложителя необходимите графици и справки.
 Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия.
 Избраният изпълнител следва да отговаря за администрирането на графиците и обмена
на информация с „Енерго-про мрежи” АД и/или Електроенергиен системен оператор”
ЕАД.
 Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя.
 Участниците следва да притежават валидна Лицензия за дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени в същата права и задължения за дейността
„координатор на стандартна балансираща група”, издадена от Комисия за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
 Участниците следва да са въвели система за управление на качеството по стандарт ISO
9001 или еквивалент, с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група”.
 Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на реално консумираната
електрическа енергия. Възложителят няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група. В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в
стандартната балансираща група, същите ще са за сметка на изпълнителя.
ІІІ. Средногодишното потребление на електрическа енергия за обектите на
територията на Община Алфатар за предходните 12 месеца на 2016/2017 година е
приблизително 355 000 KWh.
ІV. Прогнозно количество
Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на
обектите на територията на Община Алфатар, е 385 000 KWh за срок от 12 (дванадесет)
месеца, пресметнато на база потреблението за предходните 12 месеца на 2016/2017 година.

Приложение: Неразделна част от настоящата Техническа спецификация е
Приложение №1 Списък на обектите, до които ще се доставя електрическа енергия в
изпълнение на обществената поръчка.
ИЗГОТВИЛ:
Йордан Костадинов
Старши специалист «Енергийна ефективност», ОС при Община Алфатар
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