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№ ОПИ-4/ 14.12.2020 г.

На основание чл. 112, ал. 2 т. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки 
във връзка с решение № ОПИ-4/ 05.11.2020 година за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нетна активна електрическа енергия и 
избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Окръжна 
прокуратура-Варна, Районна прокуратура- Варна, ТО -  Девня и ТО- Провадия“, 
открита с Решение № ОПИ- 4 от 05.10.2020 година и публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки с уникален номер 02538-2020-0014.

И З М Е Н Я М :

I. Решение № ОПИ-4/ 05.11.2020 година за определяне на изпълнител 
на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нетна активна електрическа енергия 
и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Окръжна 
прокуратура-Варна, Районна прокуратура- Варна, ТО -  Девня и ТО- Провадия“, в 
частта за определяне на изпълнител.

Мотиви: Решението е влязло в сила и възложителят е отправил Писмо 
относно сключване на договор до определения за изпълнител - „КУМЕР“ ООД. С 
писмо с вх. № ОПИ-4/14.12.2020 г. „КУМЕР“ ООД, уведомява възложителя, че 
отказва да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка.

II. На основание чл. 183, във връзка с чл. 112, ал. 3 от ЗОП, определям 
класирания на второ място участник да бъде обявен за изпълнител на 
обществената поръчка и с когото да бъде сключен договор за изпълнение на 
обществената поръчка: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, с предложена цена на 
1 (един) kWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 0,10530 лв. 
без ДДС

III. На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, решението да бъде изпратено 
на участниците, в тридневен срок от издаването, чрез съобщение до потребителските 
профили в платформата ЦАИС ЕОП. Решението се смята за връчено от постъпването 
на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата 
чрез електронен времеви печат.

IV. Решението да бъде публикувано в деня на изпращане на решението 
до участниците на Профила на купувача на Окръжна прокуратура-Варна в ЦАИС 
ЕОП в електронната преписка на поръчката- https://app.eop.bg/today/84394
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V. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от 
получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП пред Комисията за 
защита на конкуренцията.
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АДМИНИСТРАТИВЕН ч
ОКРЪЖЕН ПРОКУРО^11') заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

във вр. с чл. 37 от ЗОП
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