
 Студентски столове и общежития ЕАД 

           ___________________________________________________    
                   София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 

 

 
 
                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
                                           
 
                                                   № 64 / 02.07.2019 г. 
 
       За отмяна на Решение №31/25.03.2019 г.на изпълнителния директор за откриване 
на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на «Студентски столове и общежития»ЕАД». 
 
       На основание чл.110, ал.1,т.5, вр.чл.215, ал.2, т.2 от Закон за обществените поръчки 
(ЗОП) и решение № 715, издадено на 20.06.2019 г. от Комисия за защита на 
конкуренцията, 
                                                 
                                                        Р  Е  Ш  И  Х 
 
Отменям Решение № 31/25.03.2019 г.на изпълнителния директор за откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хронителни 
продукти за нуждите на „Студентски столове и общежития“ЕАД“, по седем обособени 
позиции, поради наличие на нарушения при откриването й, които не могат да бъдат 
отстранени. 
  
Мотиви за прекратяване: 
 
Обществената поръчка за избор на доставчици на хранителни продукти е открита на 
основание чл.73, ал.1 и чл.18, ал.1, т.1 от Закон за обществените поръчки, публикувана 
в Регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер 01287-2019-0001. 
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите  
на „Студентски столове и общежития“ЕАД“, за период от три години, по седем 
обособени позиции.Съгласно чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), решението, обявлението и документацията са 
публикувани в Профила на купувача на дружеството: www.ssoead.com/doкumenti.html. 
До посочените документи е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен достъп.За 
участие в процедурата бяха подадени 19 броя оферти. На 08.05.2019 г. бяха отворени 
офертите от Комисия назначена със заповед №50/08.05.2019 г. на изпълнителния 
директор. На 17.05.2019 г. получих съобщение от Комисия за защита на конкуренцията, 
че е образувано производство по преписка № КЗК – 401/13.05.2019 г. във връзка с 
постъпила жалба с вх.№ ВХР – 790/04.04.2019г. от „Банско Фууд“ЕООД срещу 
Решение №31/25.03.2019 г. за откриване на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка. За  обжалване на процедурата на 17.05.2019 г.уведомих АОП и участниците. 
С жалбата си, жалбоподателят беше поискал налагане на временна мярка „спиране на 
процедурата“, която  с Определение № 621/23.05.2019 г., КЗК остави без уважение.  



На 08.май 2019 г. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите и на  
18.06.2019 г. изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата и го публикува в 
Профила на купувача. 
На 25.06.2019 г. получих уведомление от КЗК, че със свое  Решение №715/20.06.2019 г. 
по преписка № КЗК-401/2019г., отменя като незаконосъобразно решение № 
31/25.03.2019 г. на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ЕАД 
за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставка на 
хранителни продукти за нуждите на „Студентски столове и общежития“ЕАД“. 
 
Предвид горното, прекратявам обществената поръчка за избор на доставчици с 
посочения предмет, на основание чл.110, ал.1, т.5, вр.чл.215, ал.2, т.2 от Закон за 
обществените поръчки, поради наличие на нарушения, посочени в Решението на КЗК 
№715/20.06.2019 г. 
 
Настоящето Решение, на основание чл. 43, ал.1 от ЗОП да се изпрати в тридневен срок 
до заинтересованите лица и на основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува в 
Профила на купувача. 
 
На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за 
прекратяване на процедурата, в АОП да бъде изпратено за публикуване обявление за 
възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването. 
 
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-
дневен  срок,  съгласно чл.197, ал.1, т.7, б. „д“ от ЗОП. 
 
 
 
 
 
                                                                                   Изпълнителен директор: подпис 
                                                                                              (Сергей Миланов) 
 
 
 
 
Данните са заличени съгласно Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на 
личните данни. 


