
„ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР"- ВАРНА
9000 пл. Независимост 1 Директор: 052/665012 Факс:052/602088 

ДЪРЖАВНА ОПЕРА -  ВАРНА

Д О К Л А Д
за резултатите от работата на комисия за разглеждане на оферти по 

процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет 
„Извършване на охранителна дейност в обекти на Театрално- 

Музикален Продуцентски Център Варна", за нуждите на 
ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА, в 
състав, определен със заповед № 218/19.04.2017 г. на Директора на

ТМПЦ - Варна

На 20.04.2017 г. в 13.00 часа на адрес: гр. Варна, пл. 
„Независимост" № 1, в сградата на ТМПЦ -  Варна, ет. 1, стая № 108 
при условията на чл.67 от ППЗОП в изпълнение на Решение № 
062/03.02.2017 година, се проведе публично заседание на комисията, 
в състав, определен със заповед № 218/19.04.2017 г. на Директора на 
ТМПЦ - Варна, за отваряне, разглеждане и оценка офертата на 
поканените участници и провеждане на преговори в съответствие с 
изискванията на възложителя в поканата и приложимото 
законодателство по процедура за процедура по пряко договаряне на 
основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП за избор на изпълнител на 
обществена поръчка, с предмет „Извършване на охранителна 
дейност в обекти на Театрално-Музикален Продуцентски Център 
Варна, за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ 
ЦЕНТЪР ВАРНА, открита с решение № 062/03.02.2017г. на 
официалната страница на АОП, както и на официалната страница на 
ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА.

На заседанието присъстваха следните членове на комисията:

1. Димитричка Ефтимова - председател
2. Яничка Георгиева -член
3. Сияна Шефкенова - секретар

След откриване на заседанието, и след запознаване на 
комисията с утвърдената от възложителя документация за участие в 
процедурата, комисията разгледа списъка с подадените оферти и 
всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2
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ЗОП, във връзка с § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП) и ги предадоха на председателя на комисията за 
прилагане в досието на обществената поръчка - общо 3 броя.

На заседанието присъстваха двама от поканените за участие в 
процедурата участници и техни упълномощени представители. 
Комисията провери самоличността и представителната власт на 
присъстващите и отбеляза данните за това в протокола, както следва:

1. „Алфа Груп 01" ЕООД, подал оферта № 1, с вх. № 
255/10.04.2017 г., представлявано от Кирил Тодоров Милиянов -  
управител.

2. „Варна Вест Секюрити" ЕООД, подал оферта № 2, с вх. № 
256/10.04.2017 г., представлявано от Ирена Стоянова - управител.

Комисията констатира, че в срока, посочен в Решение № 
062/03.02.2017 година и в изпратените до участниците покани за 
провеждане на процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, 
ал. 1, т. 5 ЗОП, а именно 16.00 ч. на 18.04.2017 г., в сградата на ТМПТТ - 
гр. Варна, стая № 111, на адрес: гр. Варна, пл. Независимост № 1 са 
подадени две оферти, а именно:

№ Н аим енование на 
У частника

Входящ  
ном ер на 
оф ертата

Н омер по 
ред на 

оф ертата

Д ата на 
п олучаване на 

оф ертата

Ч ас на
получаване на 

оф ертата

1. „А Л Ф А  ГРУ П  01" 
ЕО О Д

255 1 10.04.2017 13.23

2. „Варна Вест 
Секюрити" ЕООД

256 2 10.04.2017 13.33

Не са постъпили оферти след крайния срок.

След като констатира, че към момента на провеждане на 
заседанието са налице две валидно подадени оферти, и като взе 
предвид, че съгласно чл. 66 от ППЗОП, когато провежда процедура 
на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП, възложителят може да сключи 
договор само ако са налице най-малко трима класирани участници, 
комисията прецени, че е обективно невъзможно да бъдат 
изпълнени законоустановените изисквания за сключване на 
договор и единодушно взе решение, че настоящата процедура за
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избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет 
„Извършване на охранителна дейност в обекти на Театрално- 
Музикален Продуцентски Център Варна", следва да бъде 
прекратена.

Работата на комисията приключи на 20.04.2017 г. в 13.30 часа.

За работата на комисията беше изготвен протокол, който беше 
подписан, както от членовете на комисията, както и от 
представителите на участниците, присъствали на заседанието.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на 
възложителя, да прекрати настоящата процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка, с предмет „Извършване на 
охранителна дейност в обекти на Театрално-Музикален 
Продуцентски Център Варна", открита на основание чл. 182, ал.1, 
т. 5 ЗОП, с Решение № 06^03.02.2017 година.

За приемане на работата на комисията, на основание чл. 106, 
ал.1 ЗОП, докладът се представи на възложителя за утвърждаване на
21.04.2017 г.

КОМИСИЯ:

Димм :едател

Сияна Шефкенова - член
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