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

ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ВАРНА

РЕШЕНИЕ

№ 597

гр. Варна, 05.10.2017Г.

На основание чл.106, ал.б, във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП по процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на охранителна 

дейност в обекти на Театрално-музикален продуцентски център Варна",

открита с мое Решение №260/10.05.2017г., публикувано обявление в РОП на 

10.05.2017 г.

О Б Я В Я В А М :

I. Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

охранителна дейност в обекти на Териториално-музикален продуцентски 

център Варна", открита с мое Решение № 260/10.05.2017г., с прогнозна стойност 

182 600 лв. без ДДС /сто осемдесет и две хиляди и шестстотин лева/ на основание 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, поради това, че са установени нарушения при откриването 

и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени 

убловията, при които е обявена процедурата, а именно:

Основание за прекратяване: чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, поради това, че са 

установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

Мотиви за прекратяване:

1. При извършване на проверка по реда на чл.72 от ЗОП, комисията, назначена 

с моя Заповед № 323/05.06.2017 г. е установила, че по показател 

„Отговорност и гаранции за покриване на щети" се съдържа предложение, 

което е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на останалите 

участници по същия показател за оценка. След получаване в 

законоустановения срок на писмена обосновка, комисията не е 

анализирала всяко едно от обстоятелствата, на които се е позовал 

участника, с цел установяване на пълнота и обективност на обосновката, 

относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП. Липсва мотивирано обсъждане 

от комисията на елементите от обосновката. Съгласно чл.72, ал.З от ЗОП 

получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по ал.2 на чл.72 от ЗОП, на които се 

позовава участника. В работата на комисията липсва императивно 

изискваната от закона оценка.



2. Съгласно Заповед № 323/05.06.2017 г. комисията е следвало да приключи 

своята работа на 06.07.2017 г. Докладът на комисията на основание чл.103, 

ал.З от ЗОП е предаден на възложителя за утвърждаване на 27.09.2017 г. 

Видно от изброените в т.1 и т.2 нарушения в работата на комисията, 

възложителят е в невъзможност на този етап да отстрани установените 

нарушения. Продължаването на процедурата ще доведе до

незаконосъобразност при провеждането и.

В чл.110, ал.1 от ЗОП са посочени задължителните основания за прекратване 

на процедурата, които са извън оперативната самостоятелност на 

възложителя, като едно от тези основания е това по т.5 на разглежданата 

разпоредба, а именно наличието на нарушения при откриването и 

провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това 

да промени условията при които е обявена процедурата. Поради 

императивния характер на нормата, настоящата процедура следва да бъде 

прекратена на посоченото основание.

II. На основание чл.42, ал.2, т.1, чл.43, ал.1 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от 

ППЗОП, решението да се изпрати на всички участници в 3-дневен срок от 

издаването му и да се публикува в Профила на купувача, на електронната страница 

на „Театрално-музикален продуцентски център Варна", в деня на изпращането му, 

при условията на чл.42, ал.5 от ЗОП.

III. На основание чл.2б, ал.1, т.2 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от влизане в 

сила на решението, в Агенция за обществени поръчки да бъде изпратено за 

публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в която да бъде 

отразено прекратяването.

IV. Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от 

ЗОП.


