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Версия за печат

01310-2014-0010
I. II. III. IV. V. VI. VII.
BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: 21 от 09.12.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил
Благоев" №14, За: Ирина Косева, Панайот Желязков, България 1271, София, Тел.:
02 9382682, E-mail: tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и възстановяване",София,
ж.к. "Илиянци", ул. "Кирил Благоев" №14,
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsv-bg.com.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства
охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”, по
обособени позиции: Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост
Позиция 2 Охрана на обекти публична държавна собственост
II.3)
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II.3) Кратко описание на поръчката
„Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства
охрана на обекти предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”, по
обособени позиции: Позиция 1 Охрана на обекти частна държавна собственост
Позиция 2 Охрана на обекти публична държавна собственост
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
79713000
Описание:
Охранителни услуги
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 16 от 07.10.2014 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-627650
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1310-2014-10
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
627650
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
07.10.2014 г.
ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
Предложените от единствения участник „ГРУП-7” ЕООД в процедурата цени в
размер на: 560 880 /петстотин и шестдесет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без
ДДС за Позиция № 1 Охрана на обекти частна държавна собственост; 109 440 /сто и
девет хиляди четиристотин и четиридесет лева/ лева без ДДС за Позиция № 2
Охрана на обекти публична държавна собственост, надвишават обявения от
Възложителя в Обявлението за обществената поръчка прогнозен финансов ресурс,
за всяка от обособените позиции, както следва: За позиция 1 Охрана на обекти
частна държавна собственост - в размер на 302 400.00 (триста и две хиляди и
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четиристотин) лева без ДДС; За позиция 2 Охрана на обекти публична държавна
собственост – в размер на 57 600.00 (петдесет и седем хиляди и шестстотин) лева.
Офертата на участника отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя, но предложената от него обща стойност за цялата поръчката в размер
на 670320 (шестотин и седемдесет триста и двадесет) лева без ДДС надвишава
финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури.
IV.4) Най-ниска оферирана цена
560 880 /петстотин и шестдесет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС за
Позиция № 1 Охрана на обекти частна държавна собственост. 109 440 /сто и девет
хиляди четиристотин и четиридесет лева/ лева без ДДС за Позиция № 2 Охрана на
обекти публична държавна собственост.
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
НЕ
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" №18, България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Възложителят ще публикува документите и информацията за обществената поръчка
в

профила

на

купувача

на

адрес:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile.
VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
09.12.2014 г.
Възложител
Трите имена: инж. Валери Борисов Василев
Длъжност: Главен директор
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