
                                      ИСКАНЕ  НА КОМИСИЯ 

 

 За подбор на участниците, разглеждането, оценка и класиране на оферти, назначена 
със заповед № 64 от 20.07.2020 г. на изпълнителния директор на „Студентски столове и 
общежития“ ЕАД,  за представяне на обосновка на  предложената цена.  

 

ДО  

ИЗП. ДИРЕКТОР НА 

„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД 

 

            УВАЖАЕМИ Г. ИЗП. ДИРЕКТОР,     

            На основание чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка 
с подадена от Вас оферта с вх.№ 290/17.07.2020 г. за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна 
електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени 
цени за нуждите на обекти, собственост на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, 
град София, присъединени към електро -разпределителната мрежа на ниво ниско 
напрежение, за срок от три години“ , моля да представите подробна писмена обосновка 
за начина на образуване на предлаганата от Вас цена за изпълнение на обществената 
поръчка. 

Обосновката  трябва да се представи в 5 (пет) дневен срок от получаване на искането. 

Писмената обосновка следва да представите в запечатан непрозрачен плик, с надпис:                   
„Писмена обосновка във връзка с открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и 
координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, 
собственост на  „Студентски столове и общежития“ ЕАД, град София, присъединени 
към електро - разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, за срок от три 
години“  лично, чрез куриер, или пощенска служба - деловодство на  „С С О“ ЕАД, гр. 
София, п.к.- 1700, Студентски град, бл.5, ет.2. 

В случай на не представяне в срок на писмената обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП, или в 
случай, че ценовата Ви оферта не бъде приета съгласно нормите на чл.72, ал.3 – 5 от 
ЗОП, ще бъдете предложени за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

                                                       Председател на Комисията: (подпис) 

                                                                           (Пенка Савова)  

 

                              Данните са заличени, съгласно чл.36а от ЗОП 

   


