РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Препис

ЗАПОВЕД
№
София,

фс -1.3

05. OiJ.

2019 г.

На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) във връзка със Заповед № В-17 от 23 януари 2018 г. на министър
председателя и предвид писмо вх. № 02.24-509/01.02.2019 г. на МС от „ЧЕЗ Трейд България"
ЕАД за отказ от сключване на договор в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: ,,Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на
балансираща група за обектите, предоставени за управление на Министерския съвет", открита
със Заповед № ФС- 120 от 21.11.2018 г. на директора на дирекция „Административно и правно
обслужване и управление на собствеността", публикувана на 26.11.2018 г. в Регистъра на
обществените поръчки под № 00270-2018-0028 и в Профила на купувача на Министерския

И ЗМЕ Н ЯМ:
Заповед № ФС-6 от 15.01.2019 г. на директора на дирекция АПОУС за класиране на
участниците и определяне на изпълнител, в частта за определяне на изпълнител, със следните
мотиви:
Класираният на първо място и определен за изпълнител участник в процедурата „ЧЕЗ
Трейд България" ЕАД, ЕИК 113570147, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл.
Позитано № 2, ет. 7, офис 7 е представил в деловодството на администрацията на
Министерския съвет писмо с вх. № 02.24-509/01.02.2019 г., в което се посочва, че поради
настъпили значителни промени в условията на пазара на едро на търговия с електрическа
енергия в световен и регионален мащаб, ценовата оферта на „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД не
отразява моментното състояние на цените, предвид което „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД отказва
сключването на договор.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 112, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2, т.
1 от ЗОП,
ОПР ЕД Е ЛЯМ:
Участника, класиран на второ място - ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТ РИБЮШЪН"
ЕО ОД, ЕИК 201208880, със седалище и адрес на управление: - гр. София 1360, Индустриална
зона „Орион", ул. ,,3020", № 34, ет. 4, за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет

2
на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за
предоставени за управление на Министерския съвет".
до

основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящата заповед да се изпрати в тридневен срок
в процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП,
настоящата заповед да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5
от ЗОП.
Настоящата заповед подлежи на обжа.пване по реда на чл. 196 - 199 от ЗОП - от всеки
заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 1 О-дневен срок от
получаването й.
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