
                       

     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 
 
                                            № 74 / 25.09.2020г. 
 

 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.22, ал.1, т.6, чл.106, ал.6, във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от Закон 

за обществени поръчки, Решение № 54 от 09.06.2020 г. за откриване на 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 електроразпределителната 

мрежа на ниво ниско напрежение, за срок от три години“, обявена за възлагане чрез 

открита процедура в АОП под номер 01287-2020-0002, като взех предвид 

утвърдения на 25.09.2020г. 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 

 

Въз основа на протоколите и Доклада от работата на комисията, и отразените в тях 

обстоятелства: 



І.ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

1.„Синергон Енерджи“ЕООД. 

Комисията е установила, че на 13.08.2020 г. на електронния адрес на участника 

„Синергон Енерджи“ЕООД, е изпратен Протокол №1,  отразяващ работата на 

комисията по разглеждане на представените от участниците документи, за 

съответствие с изискването към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и в Профила на 

купувача. В Протокол №1, Комисията е приела единодушно в срок до 5 работни 

дни от получаване на  протокола  да представи допълнително документи и/или 

информация.  

При направена проверка в деловодството на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, комисията е установила, че в законоустановения срок до 5 

работни дни (20.08.2020г. вкл.), не са постъпили допълнителни документи от   

участника „Синергон Енерджи“ЕООД.  

В Протокол №1, комисията изрично е посочила установените от нея липси на 

информация, свързани с критериите за подбор, в Част ІV, поле „В“, „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП. В това поле участникът е посочил 

информация, относно изпълнение на две дейности, с предмет сходен с предмета на 

поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

с посочване на стойности, дати и получатели. 

   На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. Комисията е счела, че след този отговор, участникът е следвало да посочи 

електронен адрес и/или факс, и/или ЕИК или други данни за получателите на 

доставките, за да може същата да извърши служебна проверка по отношение 

извършените две доставки, като част от съответствието с изискванията за 

критериите за подбор.  

В съответствие с нормата на чл.104, ал.5 от ЗОП, поради липса на информация за 

достъпност до адресите на получателите на доставки „Асенова крепост“АД и 

„Монбат“АД, комисията е приела решение да поиска от участника, на основание 



чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, 

в съответствие с  посочените от нея констатации, да представи нов еЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие.  

В указания срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителна информация не е 

постъпила от участника „Синергон Енерджи“ЕООД. 

С оглед на изложеното: 

Отстранявам на основание чл.54, ал.1, т 5, б. „б“ и чл.107, т.1 от ЗОП участника 

„Синергон Енерджи“ЕООД, гр.София, от участие в обявената открита обществена 

попръчка по реда на ЗОП, 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“, поради това, че поради 

непредставяне на допълнителна информация по искане на комисията, не е дал 

възможност за преценка, че същият отговаря на поставените критерии за подбор. 

Мотиви: 

Участникът не е представил информация, позволяваща да се установи, че той 

отговаря на поставените изисквания,  свързани с критериите за подбор, поставени 

от възложителя. Въпреки дадената му възможност в съответствие с разпоредбата 

на чл.54, ал.9 от ППЗОП, участникът не е изпълнил искането на комисията да 

представи в срок, посочените в нормата допълнителни документи и/или 

информация, подкрепящи изискванията, свързани с критериите за подбор. 

 

2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“АД. 

По искане на  комисията, участникът е следвало да представи обосновка за 

предложената цена за Търговска надбавка, която е с повече от 20%  по - 

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. 



 

 

При преглед на обосновката на „Мост Енерджи“АД, е установено следното: 

Участникът  „Мост Енерджи“АД е предложил Търговска надбавка в лева, без ДДС, 

в размер на 2.51 лева без ДДС, което е с 28.46 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал.2. Императивното 

изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква  да се направи оценка на обосновката 

на участника, не само за това дали в същата са обхванати възможностите, изброени 

в чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали са представени доказателства, обосноваващи и 

подкрепящи твърденията в нея. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, приех решението на комисията за 

правилно - да не се приема обосновката, поради липса на пълнота и обективност, 

както и поради липса на доказателства, обосноваващи предложенията. 

С оглед на изложеното: 

На основание чл. 107, т.3 от ЗОП отстранявам участника  „Мост Енерджи“АД от 

процедурата  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“, поради неприета оферта по чл.72, ал.3. 

Мотиви: 

От така представената информация, не става ясно кои са обстоятелствата, които са 

повлияли при формирането на ценовото предложение, което е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.  

Известно е, че в предложената цена за Търговска надбавка са включени всички 

разходи на участника за изпълнение на поръчката, посочени и в Техническото 

предложение, като: разходи по балансиране на обектите, разходи за прогнозиране 

на потреблението, разходи по изготвяне  и администриране на часови дневни 

графици, такса за участие в балансиращата група, без в балансиращата група 



допълнително да се начисляват суми за небалансите – излишък и недостиг. 

Известно е също, че в надбавката не са включени цената на закупената от 

участника ел.енергия, такса за достъп и пренос, такса „задължение към 

обществото“, мрежови такси и акциз и други такси определени от регулаторни 

органи, от ЕСО и/или съответния мрежови оператор. Относно посочените разходи, 

комисията, запознавайки се с техническите предложения на останалите участници, 

е счела, че тези разходи   се отнасят до всички участници и описанието дадено в 

обосновката в тази част,  не се касае за нещо специално, различно, изключително, 

като условие за по-благоприятно ценово предложение. Липсва информация, 

относно калкулирането на цената на търговската надбавка в цялост. Посочени са 

само таксите за участие и сетълмент на платформа на БНЕБ (сегмент) „Ден 

напред“ – общо 0.32 лв./ MWh, без ДДС. 

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие на 

благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на участника 

по показател „ТН“ от Методиката. Участникът не е представил нито едно 

доказателство, за да обоснове предложената цена. 

Липсата на доказателства подкрепящи твърденията на участника е още едно 

основание, да не се приеме обосновката. 

Предвид изложеното, на основание чл.72, ал.3 от ЗОП, не  приемам   писмената 

обосновка на участника и на основание чл.107,т.3 го отстранявам от процедурата. 

 

3. „КУМЕР“ООД 

По искане на  комисията, участникът е следвало да представи обосновка за 

предложената цена за Търговска надбавка, която е с повече от 20%  по - 

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. 

При преглед на обосновката на „Кумер“ООД,  е установено следното: 

Участникът  „Кумер“ООД е предложил Търговска надбавка в лева, без ДДС, в 

размер на 1.90 лева без ДДС, което е с 47.37 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници. 



Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност, относно обстоятелствата по ал.2. Императивното 

изискване на тази разпоредба на ЗОП е да се направи оценка на обосновката на 

участника, не само за това дали в същата са обхванати възможностите, изброени в 

чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали са представени доказателства, обосноваващи и 

подкрепящи твърденията в обосновката. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка, приех решението на комисията за 

правилно - да не се приема обосновката, поради липса на пълнота и обективност, 

както и поради липса на доказателства, обосноваващи предложенията. 

С оглед на изложеното: 

На основание чл. 107, т.3 от ЗОП отстранявам участника  „Кумер“ООД  от 

процедурата,  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“, поради неприета оферта по чл.72, ал.3. 

Мотиви: 

Съгласно нормата на чл.72, ал.3, обосновката може да не бъде приета и участникът 

да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за 

да обосноват предложената цена или разходи. 

След преглед на обосновката, се е установило, че участникът не е представил нито 

едно доказателство, за да обоснове предложената цена и разходи. 

Описаните разходи включени в надбавката се отнасят до всички участници и това 

обстоятелство не може да се приеме като индивидуално предимство за този 

участник. Относно описанието дадено в обосновката, с което участникът подкрепя 

ниската цена на предложената от него търговска надбавка, не може да се счита, че 

се касае за нещо специално, различно, изключително, като условие за 

по-благоприятно ценово предложение. След като се позовава на обстоятелствата 

свързани с разходите, включени в надбавката, участникът следваше да анализира в 

каква степен влияят върху посочената стойност, за да се определят като 

изключително благоприятно условие за участника. За да обоснове предложената 



обща цена в лева, участникът следваше да посочи разбивка по елементи 

посочената 

 цена, за да стане ясно на комисията, съотношението на всички разходи 

формиращи цената на търговската надбавка.  

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие на 

благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на участника 

по показател „ТН“ от Методиката. Липсата на доказателства подкрепящи 

твърденията на участника е още едно основание, да не се приеме обосновката. 

Предвид изложеното, на основание чл.72, ал.3 от ЗОП, не  приемам   писмената 

обосновка на участника и на основание чл.107,т.3 го отстранявам от процедурата. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАМ  КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ на база отразеното в 

протокола на комисията за оценяване,  съобразно одобрената методика:  

 

       1. На първо място „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД – 100 точки; 

      2.  На второ място „Юропиан  Трейд Оф Енерджи“АД – 71.88 точки; 

      3.  На трето място „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД – 58.97 точки. 

      4.  На четвърто място „Енерджи Маркет Глобал“ООД – 47.92 точки; 

      5.  На пето място  „Енерджи Маркет“АД – 46.46 точки; 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

  

  „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“  ЕАД. 

 

Мотиви: Видно от Доклада на Комисията за провеждане на процедурата, 

назначена със заповед  №64/20.07.2020 г. и приложените към него протоколи, по 

отношение на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“  ЕАД, са изпълнени 

следните условия: 

 

 



1.не са налице основания за отстраняването му от процедурата, тъй като отговаря 

на законовите изисквания и на поставените критерии за подбор; 

2.офертата му отговаря на изискванията на закона и възложителя; 

3.офертата му е класирана на първо място при прилагане на обявения, съгласно 

документацията критерий за възлагане. 

 

ІV. С определения изпълнител да се сключи договор при условията и реда на 

чл.112 от ЗОП.  

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 получаването му пред 

Комисия за защита на конкуренцията, по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

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

 

 

СЕРГЕЙ МИЛАНОВ  (подпис) 

Изпълнителен директор на 

„СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ЕАД 

                           Данните са заличени, съгласно чл.36а от ЗОП. 


