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РЕШ ЕНИЕ

J&JA. 2017 r.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП във връзка с Решение № Р -  357/29.03.2017 г. за 
определяне на изпълнител в проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, 
проведена по реда на Раздел I I  от Глава XXV, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП чрез 
публично състезание, с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА И 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
ИВАН РИЛСКИ”, ГР. СОФИЯ” ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Физическа 
въоръжена денонощна охрана на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски”, гр. София в съответствие с чл.5, ал.1, т. т. 2, 3 и 4 от Закона за частната 
охранителна дейност; 2. Осъществяване на видеонаблюдение на обекти на Минно- 
геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София; 3. Охрана на обект с технически 
средства и сигнално -  охранителна техника (паник -  бутон) и проверка на получените 
сигнали от въоръжени автопатрули“,

I .  О Т М Е Н Я М :

1. Решение № Р -  357/29.03.2017 г. в частта, в която е определен за изпълнител 
Участника „Селена 52“ ЕООД по Обособена позиция № 3 (три) -  Охрана на 
обект с технически средства и сигнално -  охранителна техника (паник -  бутон) и 
проверка на получените сигнали от въоръжени автопатрули“

2 . Определям за изпълнител по Обособена позиция № 3 участникът „БАТ 
Секюрити“ ЕООД, класиран на второ място с комплексна оценка 0,8087.

I I .  М О Т И В И  :

Решение № Р -  357/29.03.2017 г. е изпратено до всички участници в процедурата на 
29.03.2017 г. с куриер с обратна разписка. Участникът „Селена 52“ ЕООД го е получил 
на дата 30.03.2017 г. Считано от 31.03.2017 г. тече срокът за обжалване на посочения 
индивидуален административен акт, който на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП 
може да бъде обжалван в срок от 10 (десет) дни от получаването му. Решението не е
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обжалвано от нито един от участниците в посочения срок и е влязло в законна сила на 
10.04. 2017 г. Считано от тази дата, тече едномесечния срок за подписване на Договор 
за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 3 на основание чл. 112, 
ал. 6 от ЗОП.

На 12.04.2017 г. до участника „Селена 52“ ЕООД е изпратена покана за подписване на 
Договора за обществена поръчка по обособена позиция № 3. В поканата е посочено 
какви документи следва да бъдат представени за установяване на обстоятелството, че 
не съществуват законови пречки за сключване на Договора.

В законоустановения 1 -  месечен срок за сключване на Договора, „Селена 52“ ЕООД 
не е представила на Възложителя изискуемите документи, което се явява и пречка за 
подписване на Договора и съответно -  условие за сключване на Договора с класирания 
на второ място участник.

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Решението може да се обжалва в срок от 10 
(десет) дни от получаването му от участниците пред Комисия за защита на 
конкуренцията с копие до Възложителя.

РЕКТОР


