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ОДОБРЯВАМ:
Миглен а
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Театрално-музикален продуцентски
център /ТМПЦ/ - Варна
Вид:
Публичен
Партиден номер в РОП: 3912
Наименование:

ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: При изпълнение на поръчката следва да се извърши
охранителна дейност чрез физическо присъствие, е цел
осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на
гражданите и опазване на имущество в следните обектите на
Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна, а именно:
«Складова база» на ТМПЦ - Варна, «Основна сграда» на ТМПЦ Варна» и Сцена Филиал на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”.
При изпълнение на поръчката следва да се извършва: денонощна
невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един)
охранител на смяна на обект «Складова база на ТМПЦ - Варна»,
находящ се в гр.Варна, Западна промишлена зона; денонощна
невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един)
охранител на смяна на обект «Основна сграда на ТМПЦ - Варна»,
находящ се в гр.Варна, пл. ’’Независимост” №1 и денонощна
невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един)
охранител на смяна на обект «Сцена Филиал на Драматичен
театър „Стоян Бъчваров”, находящ се в гр.Варна, пл.
’’Независимост” №1. Охраната на обектите следва да обхваща
цялостната дейност, насочена към ефективно и своевременно
откриване, предотвратяване или пресичане на неправомерни
въздействия и посегателства върху охраняваните обекти и
осъществяване на пропускателен режим в съответствие с
условията и реда за извършване на частна охранителна дейност по
смисъла на Закона за частната охранителна дейност. Охранителите
осъществяват дежурство и наблюдение на поверената зона, по
утвърден график и с необходимата прецизност, съгласно
изготвения план за охраната на обекта, съгласуван с Възложителя
след подписване на договора за възлагане на поръчката.
Охранителите предприемат всички адекватни действия за
предотвратяване на неблагоприятни последици върху
охранявания обект и имущество. При констатирано престъпление
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в обекта, пожар, наводнение или други природни бедствия и
аварии, незабавно се информират компетентни органи.
Участникът осигурява за своя сметка, надеждна и независима
вътрешна връзка за гласова комуникация между постовете.
Прогнозна стойност: 182600 BGN

ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП:
03912-2017-0001
Вид на процедурата:
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата: № 062 от 03.02.2017 г.

СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица,
когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на
стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП.
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е изпратено Решение № 062 от
03.02.2017 г. на директора на Театрално-музикален продуцентски
център Варна за откриване на процедура на пряко договаряне по чл.
182, ал. 1,т. 5 ЗОП.
В поле IV.7) от решението е посочено, че стойността на поръчката е
182 600 лв. без ДДС.
Видно от поле V.2) на решението лицата, до които се изпраща поканата
за участие в процедурата на пряко договаряне са:
1. „Боду” ООД, ЕИК 130068321,;
2. „Телепол” ЕООД, ЕИК 837037876;
3. „Алфа Труп 01” ЕООД, ЕИК 201301866;
4. „Варна Бест Секюрити” ООД, ЕИК 202421352;
5. „Бат секюрити” ЕООД, ЕИК 130548570.
В мотивите относно избора на процедура е посочено, че възложителят
може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато
обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност
по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, като в конкретния случай, предвид
прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, е приложима
разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Възложителят е представил в АОП образци на покани до всяко от
гореизброените лица, както и копие от документация за участие в
процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на
охранителна дейност в обекти на Театрално-музикален продуцентски
център Варна”.
При извършена справка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) се
установява, че е публикувана информация за открита с Решение № 743
от дата 07.12.2016 г. процедура на пряко договаряне със същия предмет
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и е уникален номер 03912-2016-0001. В РОП не е публикувана
информация за сключен договор, нито за прекратяването й.
При справка в профила на купувача на възложителя се установява, че
там е публикувано решение № 788/22.12.2016 г. за прекратяването тази
процедура с мотива, че са подадени две оферти, а съгласно чл. 66 от
ППЗОП, когато се провежда процедура на основание чл. 182, ал. 1, т. 5
от ЗОП, възложителят може да сключи договор само ако са налице наймалко трима класирани участници.
Изводи:
В съответствие с чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП, процедурите на договаряне,
открити от публични възложители, за услуги по Приложение № 2 към
ЗОП, на стойност под прага в чл. 20, ал. 1, т. 1,6. „в” от ЗОП подлежат
на контрол от АОП, само когато са определени чрез случаен избор
съгласно методика по чл. 232, ал. 2 ЗОП. Съгласно чл. 133, ал. 1 от
ППЗОП възложителят е длъжен да въведе в Системата за случаен избор
(ССИ) данни за всяка процедура, която подлежи на контрола по чл.
233, ал.2, т. 2 ЗОП, в деня на изпращане за публикуване в регистъра на
решението за нейното откриване. Процедурата подлежи на избор в
продължение на три работни дни след въвеждане на данните за нея в
ССИ. В конкретния случай настоящата процедура е открита с решение
№ 062 от 03.02.2017г., регистрирана е в Системата за случаен избор с
№ 20170131-03912-0015 и същия ден е определена за контрол.
В съответствие с разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП
възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица,
когато обществената поръчка е за услуги пб Приложение № 2 и е на
стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Според описанието, представено
в поле IV.3) от решението за откриване, предметът на поръчката е
извършване на охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел
осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на
гражданите и опазване на имущество в обекти на Театрално-музикален
продуцентски център Варна. В решението не се съдържа информация
относно кода на възлаганата услуга по Общия терминологичен речник,
свързан с обществените поръчки (CPV). От извършена справка в
списъка на социалните услуги и други специфични услуги, включен в
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, е видно, че цитираното
приложение обхваща „детективски и охранителни услуги” с кодове по
CPV от 79700000-1 до 79721000-4 съответстващи на предмета на
настоящата поръчка. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП възложителите
прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, когато
обществените поръчки имат прогнозна стойност при услугите по
Приложение № 2 от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1, който за
публични възложители на услуги по Приложение № 2 е 500 000 лв.
Видно от поле IV.7) от решението, прогнозната стойност на поръчката
е 182 600 лв. без ДДС и попада в указания в цитираната норма обхват
от стойности.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 66 от ППЗОП при
провеждане на процедура по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителят
може да сключи договор само ако са налице най-малко трима
класирани участници, т.е. лица, за които няма законови основания за
тяхното отстраняване и отговарят на зададените условия.
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С оглед на изложеното, в конкретния случай условията на чл. 182, ал. 1,
т. 5 от ЗОП са изпълнени и изборът на процедура се счита за
законосъобразен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно
* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от
ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при
възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното
прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при
контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП
уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).

http://www.aop.bg/jc_view.php?id=342982

21.3.2017 г.

