Проект
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка с предмет:„Избор на доставчик на нетна активна
електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и
администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна и на ЦСПП
по ПБЗН – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение
Север“ АД.
1. Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия,
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за
пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна и на ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при
Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД.
2. Количество и обем на поръчката: Прогнозно количество електрическа енергия за
максимално допустимия период от осем месеца – 542 750 кВтч. Количествата са на база
консумирана електрическа енергия от обектите на двата центъра през предходния осеммесечен
период от м.септември до м.април.
3. Място на изпълнение на поръчката: Гр. Варна
- бул.“Ян Хуняди№ 12А, ЦСПП – Варна
- м-ст Черноморец, почивна база полицейско училище ЦСПП – Варна
- бул.“Сливница№159, ЦСПП по ПБЗН - Варна
4.Срок на изпълнение на договора: до сключване на договор с избран изпълнител
след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.
5.Обекти за изпълнението на поръчката:
Пореден

Електромер №

№

Клиентски

Наименование

№

на обекта

1.

1125091812842984 1100277122

1366014*
ПОЖАРНА

2.

1125091812842929 1100277122

1366016*
пожарната

3.

1125091010004592 1100277123

1375028*

4.

1125081210537502 1100277123

1413083*

Адрес

гр. Варна 9000,бул.
"Сливница"№159
гр. Варна 9000,бул.
"Сливница"№159
9000 гр.Варна, бул."Ян
Хунияди" 12А
9000 гр.Варна, Вилна
зона,
м-ст "Черноморец"
Почивна база
полицейско у-ще

Предвид измененията в нормативните документи, касаещи промяната на собствеността
или промяна на органа на управление на имота, Възложителят си запазва правото в случай на
необходимост в срока на договора да бъдат включени нови обекти и изключени съществуващи,
чрез подписване на двустранни допълнителни споразумения.
Дата:09.08.2019 г.

