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Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида

2538

Поделение

Окръжна прокуратура-Варна

Изходящ номер 

ОПИ-4

от дата

22-декември-2021

Коментар на възложителя

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна 
балансираща група за нуждите на Окръжна прокуратура-Варна, Районна прокуратура- Варна, 
ТО -  Девня и ТО-Провадия.

Поръчката е възложена на обединение 

Не

При изпълнението участват подизпълнители 

Не

Договорът е изменян 

Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

И ) Наименование и адрес

Официално наименование

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

Национален регистрационен номер

1218173091373

Пощенски адрес

пл. НЕЗАВИСИМОСТ №.2 ет.З
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Град

гр.Варна

код NUTS 

BG България

Пощенски код 

9000

Държава

България

Лице за контакт

Заличен на основание чл. 37 от ЗОП, {

Телефон 

+359 52617943

Факс

+359 52617881

Електронна поща 

kkonov@vn.prb.bg

Основен адрес (URL) 

https://prb.bg/opvarna/

Адрес на профила на купувача (URL) 

https://app.eop.bg/buyer/28973

I.2)

I.3)

Вид на възложителя

Друг тип: 

ПРОКУРАТУРА

Основна дейност

Друга дейност 

правосъдие

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА

11.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
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Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 

02538-2020-0014

11.3) Описание на предмета на поръчката

Описание

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на нетна активна 
електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за 
нуждите на Окръжна прокуратура-Варна, Районна прокуратура- Варна, ТО -  Девня и 
ТО-Провадия
Доставката включва: доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение, 
оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; 
планиране и прогнозиране от името на Възложителя; изготвяне и подаване на 
почасови товарови графици от името на Възложителя, като рисковете, свързани с 
прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя, и участие във 
фирмената балансираща група.

В качеството на „координатор на стандартна балансираща група“, 
изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране на обектите на 
възложителя, да включи възложителя като участник (непряк член) в стандартна 
балансираща група с координатор изпълнителя, без възложителя да заплаща такса 
за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, 
включително администриране на почасовите графици за потребление на 
възложителя.
Количествата консумирана електрическа енергия за обекти на Окръжна 
прокуратура-Варна, находящи се на посочените адреси, на ниво ниско напрежение 
за последните 12 месеца, разпределени по месеци, са съгласно Приложение № 1 към 
Техническата спецификация. Прогнозните количества електрическа енергия за 12 
месеца са 234 084 kWh.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ HA ДОГОВОРА

111.1) Номер на договора

23432

от

21-януари-2021

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3)
• . Г  ' •

Изпълнител по договора

Изпълнител по договора
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Официално наименование 

Енерджи Маркет Глобал ООД

Национален регистрационен номер 

131481248

Пощенски адрес

ул. “Георг Вашингтон“ № 41

Град

гр. София

код NUTS

BG411 София (столица)

Пощенски код 

1202

Държава

България

Телефон

+359 877610065

Факс

+359 29836154

Електронна поща 

op@eni-global.eu

Интернет адрес: (URL) 

https://energymarketad.com/

Изпълнителят е МСП

Да

Предмет на договора

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на 
стандартна балансираща група за нуждите на Окръжна прокуратура-Варна, Районна 
прокуратура- Варна, ТО -  Девня и ТО-Провадия

Срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци (от сключване на договора): 

12

Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

50000.00

Валута:

BGN
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111.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския 

съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:

16-декември-2021

IV.2) > 'V  I 
Причини за прекратяване/разваляне/недействитепност на договора (когато е приложимо)

В хода на изпълнение на договора е проведена процедура и възложен договор за 
доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение, както и 
изпълнение на задълженията за координатор на балансираща група за обектите, 
предоставени за управление на ВСС. В предмета на посоченият договор попадат 
всички обекти на Окръжна прокуратура-Варна, в чиято процедура по ЗОП са 
включени и по която за изпълнител е избран „Енерджи Маркет Глобал“ ООД. 
Необходимостта от продължаване изпълнението на договор № 3/21.01.2021 г. е 
отпаднала. По тази причина Договор № 3/ 21.01.2021 г. е прекратен по взаимно 
съгласие между страните, считано от 01.12.2021 г. с подписване на споразумение за 
прекратяване.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем 

Не

Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 
53.22

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

В хода на изпълнение на договора е проведена процедура и възложен договор за 
доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и изпълнение 
на задълженията за координатор на балансираща група за обектите, предоставени за 
управление на ВСС. В предмета на посоченият договор попадат всички обекти на 
Окръжна прокуратура-Варна. Необходимостта от продължаване изпълнението на 
договор Nfi 3/21.01.2021 г. е отпаднала. По тази причина Договор № 3/ 21.01.2021 г. е 
прекратен по взаимно съгласие между страните, считано от 01.12.2021 г. с 
подписване на споразумение за прекратяване и е изпълнен частично.
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IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС: 

26612.54

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Настоящото обявление е за договор № 3/21.01.2021 година, сключен в резултат на проведена 
обществена поръчка с идентификационен номер 02538-2020-0014. Договорът е публикуван на
21.01.2021 г. Изпратено е обявление за възложена поръчка на 21.01.2021 г. Договорът е 
прекратен по взаимно съгласие между страните, със споразумение за прекратяване на
30.11.2021 г., считано от 01.12.2021 г. За целите на предоставяне на информацията по чл.29 ал.1 
т.1 от ЗОП-последното дължимо плащане между страните е инициирано на 15.12.2021 г. Сумата 
е постъпила по сметката на 16.12.2021 г. До датата на прекратяване договорът е изпълняван от 
страните в срок, съгласно задълженията на страните и в обемите договорени между тях.

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

22-декември-2021

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:
•- 4

Заличен на основание чл. 37 от ЗОП

VIII.2) Длъжност:

Административен ръководител- Окръжен прокурор на ОП-Варна

от 6 22.12.2021 г„ 14:37

https://app.eop.bg/tender/84394/buyer/publication

