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Р Е Ш Е Н И Е

   №8

гр.Шумен, 20.02 2018г.

На основание разпоредбата на чл.66 от ППЗОП във връзка с протоколно решение №2 на
комисията назначена със Заповед № 82/16.02.2018 г по процедура за определяне на изпълнител
и възлагане на изпълнението на обществена поръчка , обявена за провеждане по реда на
чл.182  от ЗОП, чрез „пряко договаряне” и открита с Решение № 2/22.01.2018 година на
директора на ТП „ДГС Шумен“ и обявена под Идентификационен номер: 02711-2018-0022 в
Регистъра на АОП

ПРЕКРАТЯВАМ

процедурата за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка
по реда на чл.182 от ЗОП, чрез „пряко договаряне”, открита с Решение № 2/22.01.2018. на
директора на ТП „ДГС Шумен”, с обект на поръчката – услуга  и предмет на изпълнение с
предмет: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС
Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”,
чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за за срок от една година  считано от датата на
сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”
обявена под Идентификационен номер: 02711-2018-0022 в Регистъра на АОП, със следните
мотиви:

Невъзможност за изпълнение на разпоредбите на чл.66 от ЗОП, а именно да са налице
най- малко трима класирани участници, породено от следните обстоятелства:

Със съдържането на чл.66 от ППЗОП, законодателят е въвел задължително изискване
при провеждане на процедури по реда на чл.182, ал.1, т.5 ЗОП, (какъвто е вида на настоящата
процедура, като е посочил, че  възложителят може да сключи договор само ако са налице най-
малко трима класирани участници, като се придържа точно към първоначално определените
условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Съгласно разпоредбите на чл.67 от ППЗОП,
в процедурите, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участници, комисията
следва да проведе преговори с всеки от участниците поотделно,  като се придържа точно към
първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от
проведените преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от
участника. Комисията провежда преговорите с всеки от участниците по един и същ начин,
включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси,
като не оповестява постигнатите договорености с даден участник пред останалите участници
освен с негово изрично съгласие. Гореизложеното определя извода, при  процедура по реда на
чл.182, ал.1, т.5 ЗОП, за да се пазят изискванията на ППЗОП, при етапа на реалното провеждане
на преговорите следва да присъстват най-малко представители на  поне трима от поканените и
допуснати до участие кандидати, с които да се проведат преговори
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В настоящия случай до етапа на преговорите са допуснати четирима участници
депозирали оферти, като от кореспонденцията по преписката е установено, че за датата на
реалното провеждане на преговорите - 16.02.2018г и четиримата участници са надлежно
уведомени с нарочно уведомително писмо изпратено им на посочения от тях електронен адрес
за кореспонденция. Уведомлението за часа и датата на повеждане на преговорите е
публикувано и по партидата на поръчката в профила на купувача – ТП ДГС Шумен

Към момента на откриване на преговорите пред комисията реално присъстват
представители само на двама от допуснатите кандидати а именно: Кандидат №1 „Телепол”
ЕООД и  на Кандидат №4 „Агенция за сигурност 007” ООД. Останалите двама допуснати-
Кандидат №2 СИМ Секюрити” ЕООД и Кандидат №3 „СОТ Русе” ЕООД не са изпратили  свои
представители на преговорите и по този начин комисията не може да проведе реални преговори
при спазване на изискванията на чл.67 от ППЗОП и да извърши класация на поне три от
допуснатите оферти.

Настоящото решение съгласно разпоредбите на ЗОП да се публикува в профила на
купувача -  ТП ДГС Шумен   в досието на процедурата,  считано от датата  на издаването му –
20.02.2018г.

Решението, на основание  разпоредбите на чл.196, ал.1 т.1  от ЗОП, подлежи на
обжалване от заинтересованите лица по смисъла на ЗОП,  в десетдневен срок от датата на
публикуването му в профила на купувача -  ТП ДГС Шумен в досието на процедурата съгласно
чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП , пред Комисията за защита на конкуренцията – гр. София, бул. Витоша
№18.

След влизане в сила на настоящото решение, обявление за прекратената процедура,
попълнено във формата утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за обществени
поръчки, да се изпрати за публикуване към досието на поръчката от съответното длъжностно
лице от ТП ДГС Шумен.

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от  ТП „ДГС
Шумен”  за сведение и изпълнение .
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