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Р Е Ш Е Н И Е

№7

гр. Шумен 07.02.2018 година

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведените преговори и  класация по
реда на чл. 66- 67, от ППЗОП, осъществена от комисията назначена със Заповед № 72/06.02.2018
г. за определяне на изпълнител за следната услуга: „Физическа охрана и охрана, чрез
сигнално-охранителна система, с включена доставка и монтаж на техническото оборудване
на обект – Горски разсадник „Салманово” стопанисван и управляван от  ТП „ДГС Шумен”
за срок от една година  считано от датата на сключване на договора“, отразени като
констатациите на комисията по Доклад по чл. 67, ал.6 от ППЗОП от 06.02.2018 г.

ОБЯВЯВАМ:
Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената поръчка,

както следва:
На първо място класирам:

Участник № 1: „Ловец 01” ЕООД , адрес : гр. Търговище, ПК: 7700,  ул. „Петко Р.
Славейков “ №4,ет. 3, офис 301,представляван от Петър Иванов Петров - управител  при
следните стойности и условия за извършване на услугата:

-обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1887,00 лв. (хиляда
осемстотин осемдесет и седем лева и нула стотинки), без ДДС;

-обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на 22 644,00лв(двадесет
и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева) без вкл. ДДС;

-продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ извършената

от изпълнителя услуга.
-при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;

На второ място класирам:
Участник № 2: „ЩИТ 3” ЕООД адрес :  гр.  Велики Преслав,  ПК:  9850,   ул.  „Йордан

Овчаров“ №1, представляван от Мирослав Йорданов Сланев - управител  при следните стойности
и условия за извършване на услугата:

-обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1999,00 лв. (хиляда
деветстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки), без ДДС;

-обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на 23 988,00лв(двадесет
и три хиляди деветстотин осемдесет и осем лева) без вкл. ДДС;

-продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ извършената

от изпълнителя услуга.
-при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;

На трето място класирам:
Участник № 4: „СОД Шумен” ЕООД адрес : гр. Шумен, ПК: 9700,  ул. „Панайот Волов“

№42, ет.1, ап.1, представляван от Ангел Богданов Филипов - управител  при следните стойности
и условия за извършване на услугата:

-обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 2000,00 лв. (две хиляди
лева и нула стотинки), без ДДС;
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-обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на 24 000,00лв(двадесет
и четири хиляди  лева) без вкл. ДДС

-продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.
-ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ извършената

от изпълнителя услуга.
-при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;

От участие не е допусната и е отстранена офертата на „Агенция сигурност 007” ЕООД със
следните мотиви:

На първо място,  обявената от Вложителя процедура е от вида Пряко договаряне  с
определени лица при условията на чл.182, ал.1 т. 5 от ЗОП, доколкото предметът  Физическа
охрана и охрана чрез СОТ  е включен в приложение № 2 към чл.11, ал.3 от ЗОП. Предвид това
обстоятелство – възложителят, в решенето за откриване на процедурата е определил кръгът на
поканените кандидати и  е отправил покана за участие точно до  „Ловец 01” ЕООД ,  „СОД
Шумен” ЕООД и  „ЩИТ -3” ЕООД. Решенето за откриване на процедурата влязло в законна
сила, включително и в частта му касаеща  лицата определени и допуснати до участие в
преговорите.

На второ място, разпоредбата на чл.182, ал.5 от ЗОП сочи че редът и провеждането на
прякото договаряне, вкл. и с определени лица е определен в Правилника за прилагане на ЗОП,
като единственото ограничение при подвеждането на процедурата договаряне с определени лица
е че сключването на договор може да стане само ако са налице най-малко трима класирани
участници. Предвид това обстоятелство и разпоредбите на чл.67 от ППЗОП, законодателят е
предвидил, че в процедури, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участника,
поредността на преговорите с всеки един се определя от комисията чрез жребий, като при
тегленето на същия могат да присъстват представителите на участниците.  В ал.2-4  на чл.67 от
ППЗОП законодателят изрично е посочил, че преговорите се провеждат със всеки един от
участниците поотделно, като резултатите от тези преговори се отразяват в отделен протокол
подписан от комисията и съответния участник. Тази уредба на реда  и начина на  провеждане на
преговорите по чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, обуславя задължителното изискване за присъствието на
представител на даден участник в етапите на договарянето. Доколкото при откриване на
настоящата процедура на договаряне  не присъства представител на Кандидат № 1 – „Агенция
сигурност 007” ЕООД, то е налице и второ основание за отстраняване на подадената  от него
оферта.

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по реда на чл.  91  и сл.  от ЗОП
извършена от комисията назначена със Заповед № 72/06.02.2018г.  за определяне на изпълнител
за обществена поръчка, с обект – услуга и с предмет на изпълнение: „Физическа охрана и
охрана, чрез сигнално-охранителна система, с включена доставка и монтаж на
техническото оборудване на обект – Горски разсадник „Салманово” стопанисван и
управляван от  ТП „ДГС Шумен” за срок от една година  считано от датата на сключване
на договора,, открита с Решение № 3/22.01.2018 година на директора на ТП „ДГС Шумен.

ОПРЕДЕЛЯМ:

„„Ловец 01” ЕООД , адрес : гр. Търговище, ПК: 7700,  ул. „Петко Р. Славейков “ №4,ет. 3,
офис 301,представляван от Петър Иванов Петров - управител  при следните стойности и условия
за извършване на услугата:

-обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1887,00 лв. (хиляда
осемстотин осемдесет и седем лева и нула стотинки), без ДДС;

-обща цена за 12 месечния срок за изпълнение на договора в размер на 22 644,00лв(двадесет
и две хиляди шестстотин четиридесет и четири лева) без вкл. ДДС;

-продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора.



-ежемесечното  възнаграждение се изплаща до 10-то число на месеца, следващ извършената
от изпълнителя услуга.

-при приети от страна на участника условия на проекта на договора за обществена поръчка;

Договорът да се сключи с определения за изпълнител участник при условията
изискванията  по чл. 183 от ЗОП,.

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

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. по чл.2 от ЗЗЛД– зам.-директор на
ТП „ДГС Шумен“  гр. Шумен.

И НЖ . по чл.2 от ЗЗЛД: подписан и подпечатан
Дире ктор  н а  ТП  „ДГ С Шу мен”


