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РЕШЕНИЕ 

№ 13/03.10.2019 година 

 На основание чл. 22, ал.1, т. 6 и 106, ал. 6 от ЗОП, след като се запознах с 
документите, предоставени ми от комисията, назначена със заповед № 950/04.06.2019 
година, в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП  с предмет:  „Доставка на нетна 
електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на 
балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с реф. № 00585-
2019-0007 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. ОБЯВЯВАМ класирането на офертите на участниците в процедурата, въз 
основа на критерий за възлагане „икономически най – изгодна оферта“ , най ниска цена, 
като класирам участниците, както следва:  

място  участник ценово предложение в лева без 
ДДС 

І „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД 116,10 

ІІ „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД  117,11 

ІІІ „Юропиан трейд оф енерджи“ АД 117,20 

ІV „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД 129,86 

V „Кумер“ ЕООД 147,11 

VІ „Мост енерджи“ АД 153,03 

 

2. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата „ЕНЕКОД“ АД, ЕИК 203638768 
на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП – участникът не отговаря на поставените 
критерии за подбор, тъй като в указания от комисията срок  във връзка с чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП участникът не е представил нов ЕЕДОП или други документи, с които да 
удостовери изпълнението на критериите за подбор, съгласно установеното в протокол 
№ 1, т. 7.1. от работата на комисията.  

3. РАЗПОРЕЖДАМ на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор 
за изпълнение по предмета на поръчката с класирания на първо място участник  при 
условията на направеното от участника техническо и ценово предложение в размер на     
40 420.00 евро. 

 4. Решението да се връчи на участниците в тридневен срок от днес. 

 5. Настоящето решение подлежи на изпълнение по реда на ЗОП. 

 6. Интернет – адрес на електронната преписка на процедурата в профила на 

купувача на Русенски университет „Ангел Кънчев“: https://www.uni-

ruse.bg/procurements/procedures/00585-2019-0007 

 7. Решението подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7, 

б.“а“ от ЗОП – пред Комисията за защита на конкуренцията, в десетдневен срок от 

получаването му. 

  

Ректор:   заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

  (проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов, заместник - ректор – съгл. 

заповед № 334/21.02.2018г) 
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