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                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                            № 21 / 15.03.2021г. 

 

 За избор на изпълнител по откритата 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, 

гр.София, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско 

напрежение, за срок от три години“.  

   

На основание чл.112, ал.3, във връзка с чл.112, ал.2, т.1 от Закон за обществени 

поръчки и във връзка с Решение № 74/25.09.2020 г. с което е определен   

изпълнител 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 дружество „Студентски столове и общежития“ ЕАД, град София, 

присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, за 

срок от три години“,  открита с решение № 54 от 09.06.2020 г., с уникален номер 

от регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенция за обществени 

поръчки под номер 01287-2020-0002, и като взех предвид утвърдения  Доклад вх.№ 

413/25.09.2020г. на Комисия за провеждане на процедурата, назначена със заповед 

№ 64/20.07.2020 г. и приложените към него протоколи, 

 



                                                       

                                                 Р  Е  Ш  И  Х 

 

 

І. Изменям решение № 74/25.09.2020 г. в частта по раздел ІІІ на описаната 

обществена поръчка за определяне на изпълнител, съгласно което, за изпълнител е 

определен класираният на първо място участник „Чез Трейд България“ЕАД. 

ІІ. Определям за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на 

второ място  „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД, ЕИК 201869388. 

МОТИВИ: 

С решение № 54 от 09.06.2020 г. е 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 дружество „Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. 

София, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско 

напрежение, за срок от три години“. С решение № 74 от 25.09.2020 г. като 

изпълнител на посочената обществена поръчка е определен участника класиран на 

първо място „Чез Трейд България“ЕАД. Решението за избор на изпълнител е 

влязло в законна сила по отношение на всички участници в процедурата. 

С писмо вх.№ 163/11.03.2021 г. определеното за изпълнител на обществената 

поръчка дружество „Чез Трейд България“ЕАД, е депозирало своя писмен отказ за 

сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. 

Съгласно разпоредбата на чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП възложителят не сключва 

договор, когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор, 

като в този случай, съгласно чл.112, ал.3 от ЗОП за възложителя е предвидена 

правната възможност да измени изцяло влязлото в сила решение в частта за 

определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран 

участник за изпълнител. 

С влязло в сила решение №74 от 25.09.2020 г. като класиран на второ място е 

определен „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД. Участникът и представената от него 

оферта отговарят на всички изисквания на ЗОП и на изискванията посочени в 

обявлението и документацията за обществена поръчка. Офертата е разгледана 



съгласно предварително определения критерий за възлагане и е класирана на второ 

място. Подробни мотиви свързани с подбора, разглеждането и извършеното 

класиране на офертите подадени от участниците са изложени в утвърдените 

протоколи, достъпни в елекгтронната преписка на процедурата на интернет адрес 

посочен  в р.ІV от настоящто решение. 

Предвид описаното по-горе, са налице фактическите и правни основания за 

постановяване на настоящето решение. 

ІІІ. Решението да се изпрати на участниците в процедурата и да се публикува  в 

Профила на купувача на Интернет страницата на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД. 

Решението може да се обжалва в десетдневен срок от датата на получаване на 

решението пред Комисия за защита на конкуренцията, по реда на чл.197, ал.1, т.7 

от ЗОП. 

ІV. Връзка към електронната преписка в Профила на купувача: www.ssoead.com. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

СЕРГЕЙ МИЛАНОВ  (подпис) 

Изпълнителен директор на 

„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ЕАД 

 

                    Данните са заличени, съгласно чл.36а ЗОП.        

http://www.ssoead.com/

