
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на обособена позиция по процедура 

с уникален номер в РОП: 00073-2019-0037

№ РД 24 -J J . от . • • • • •••••• • 2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл.182, ал. 1, т. 5 
от ЗОП, във връзка с пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, 
мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: 
Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; 
Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на 
Община Велико Търново.”, открита с Решение номер РД 24-94 от дата 09.07.2019 г., 
публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 
00073-2019-0037 на поръчката в РОП и с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bn/bn/profil-na-kupuvacha/696/, с общата прогнозна
стойност от 380225.60 лв. без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново -  Даниел Димитров Панов, е публичен възложител по 

чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 

тел: 062/619 231; e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/696/
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - Обществени

услуги.

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката -  услуга
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: “Въоръжена физическа 

охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико 
Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк 
"Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на 
територията на Община Велико Търново.”

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
Поръчката обхваща дейности по охрана на имуществото на физически или юридически 

лица и охрана на мероприятия съгласно чл. 5 от Закона за частната охранителна дейност. 
Количеството и обема на поръчката се определят в зависимост от нуждите на възложителя от 
охрана и от броя на отделните обекти, имущество, мероприятия и дейности, които е необходимо 
да бъдат охранявани. Охраната на обектите се извършва след възлагане, като във възлагателното 
писмо възложителят посочва обекта, колко души ще са необходими за охраната и за какъв период 
от време следва да се извършват дейностите.

11.4. Основен CPV код: 79713000
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II.5. Вид на процедурата: Пряко договаряне по чл. 18, an. 1, т. 13 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение РД 24-94 от дата 09.07.2019 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0037

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
IV. 1. Правно основание - чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно „В случаите по ал. 1, т. 5 

възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко трима класирани 
участници.“

IV.2. Мотиви за прекратяване на позиция №1:
Комисията, помощен орган на възложителя, установи, че предложената от участника 

„БИЗНЕС СЕКЮРИТИ“ ЕООД цена по Обособена позиция 1 не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. В поканата към участника и в образеца на Ценовото 
предложение е поставено условието, че предложената цена не може да надхвърля 22 Минимални 
работни заплати. Участникът „БИЗНЕС СЕКЮРИТИ“ ЕООД е посочил, че предложената от него 
цена в размер на 296000.00 лв. отговаря на 22 MP3, но Минималната работна заплата е в размер 
на 560 лв., което умножено по 22 е равно на 12320 лв. и умножим по 24 месеца, което е срокът на 
поръчката сумата става -  295680.00 лв., което очевидно е по-малка сума от предложената от 
участника. По този начин участникът е предложил сума, която надхвърля максималния размер 
на цената и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП следва да бъде отстранен от участие по тази 
позиция.

Чл. 182, ал. 5 от ЗОП гласи, че при пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от 
ЗОП, Възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко трима класирани 
участници. След като участникът „БИЗНЕС СЕКЮРИТИ“ ЕООД е предложен за отстраняване, 
изпълнението на това условие става невъзможно, което води и до невъзможност за сключване на 
договор. На това основание, обособена позиция №1 следва да бъде прекратена.

V. Съгласно чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението 
ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kimuvacha/7696/.

VI. Съгласно чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОЩпредложение първо) в срок до седем дни от влизане 
в сила на настоящото решение за прекратяване на позициите, да бъде изпратено за публикуване 
в АОП обявление за възлагане на поръчка.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. 
Витоша № 18, с копие и до Възложителя. Съгласно определението на § 2, т. 13 от ДР на ЗОП не 
са налице заинтересовани участници, за /дгито е приложима хипотезата на чл. 197, ал.1, т.7 от
ЗОП.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ И. 
Кмет на Община Велико Търног

Контрол по изпълнението на реше е упражнявам лично.

Съгласувал:

Надя Петрова 
Директор дирекция? ОП

/
Изготвил:

Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП

/
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