Приложение 3
Форма
за подаване на обвързващи Оферти за добавен капацитет за пренос в рамките
на Фаза 3 от Процедурата Open Season за Проекта за развитие и разширение на
газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД
От ……………………………….………,/попълва се наименование на кандидата съгласно правната
регистрация/, със седалище и адрес на управление: …………………………………………………… …,
с ЕИК ………………………………., № по ДДС ………………………………., представлявано от………………
……………………………………… …..…………………………..…/вписват се трите имена и длъжността на
подписващия/, с пълномощно №……………………от………………….2018г. /попълва се в случай,
че подписващия е упълномощен представител/, № на формата за регистрация, предоставен
от „Булгартрансгаз“ ЕАД…………….…………………………..
I. Попълване на информацията
За подаване на обвързващи Оферти за добавен капацитет за пренос на посочените в
обвързващите правила от Фаза 3 от Процедура Open Season трансгранични точки на
междусистемно свързване, следва да попълните настоящия Формуляр:
(1) Точките, за които дружеството Ви подава обвързваща Оферта за добавен капацитет;
(2) Оферирането на добавен капацитет на дружеството Ви по газова година/газови години
за всяка от точките (един ред = една стойност на заявен капацитет)
Моля попълнете цялата информация, изискуема по-долу:
Оферти (да се оферира в kWh/d/y)
Газова година
IP Странджа 2/Mалкочлар (Турция>България)
Искан твърд капацитет
2019/2020 (от 01.01.2020
до 01.10.2020)
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027

Минимално количество искан твърд
капацитет

2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2031
2031/2032
2032/2033
2033/2034
Оферти (да се оферира в kWh/d/y)
Газова година
IP Кирево/Зайчар (България>Сърбия)
Искан твърд капацитет
Минимално количество искан твърд
капацитет
2019/2020 (от 01.01.2020
до 01.10.2020)
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2031
2031/2032
2032/2033
2033/2034
Моля посочете кои условности са свързани с подадените Оферти:

I. Минимален капацитет
Не приемам разпределен капацитет, ако е по-малък от посочения в таблицата по-горе
минимален капацитет;
Приемам безусловно резултата от разпределението на капацитет, независимо от
възможността да бъде разпределен капацитет по-малък от посочения в таблицата погоре минимален капацитет;
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Не приемам разпределен капацитет в случай, че е по-малък от минималния капацитет,
посочен в таблицата по-горе за някоя от посочените години.
(моля, отбележете с х избрания вариант. Моля, обърнете внимание, че в случай, че е
избран вторият вариант попълнените в таблицата минимални капацитети, ако има
такива, не се вземат предвид)

III. Ще компенсирам Променливите технологични разходи:
В натура;
Чрез заплащане на Цената за пренос.
(Моля, отбележете с х избрания вариант)
С представяне на попълнената и надлежно подписана Регистрационна форма (Приложение
2 от Обвързващи правила за Процедура Open Season към Фаза 3) и настоящия Формуляр за
оферта, потвърждаваме, че приемаме приложения Договор за резервиране на капацитет,
съгласно Приложение 6 от Обвързващи правила за от Процедура Open Season към Фаза 3
според нашата заявка и прилагаме два екземпляра от надлежно подписания Договор за
резервиране на капацитет.
………………………………….
/име, фамилия и подпис/
Печат
Дата: …………………………..
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