
 
 

/препис/ 

Р Е Ш Е Н И Е    

 

   № 17 
 

гр. Шумен 22.11.2019г. 

 

На основание чл.108, т.4, чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП във връзка с о бя в ен ат а  откри т а  

п роц ед ур а  с  об ек т  „до ставк а“  и  п р ед м ет :  “Доставка и монтаж на офис – мебели по 

каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП 

(ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на 

договора“ п убли ку ван а  в  РО П  по д  н омер :  0 02 71 1 -2 01 9- 01 5 2 .  

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Обществената поръчка, открита по реда на чл.74 от ЗОП, чрез „открита процедура”, 

обявена с Решение № 12/10.10.2019 г, с уникален идентификационен  номер в РОП:  0 0 27 1 1 -

2 0 19 -0 15 2 ,  с  обект на поръчката – „до став к а“  и  п р ед м ет :  “Доставка и монтаж на офис 

– мебели по каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и 

ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на 

договора“,  със следните мотиви: 

След изтичане на срока посочен в чл.100, ал.3 от ЗОП, е установено, че неправилно е 

зададена  формулата за оценка на един от  основните  подпоказатели  на комплексната оценка на 

офертите , а именно Подпоказател  „C“ - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" с 

тежест в общата оценка 60. 

По утвърдената методика, публикувана в документация на процедурата е записано, че  

Подпоказател C - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" с максимален брой 

точки – 60 се изчислява по следната формула: 

C = Cn / Cmax * 60 , където: 

Подпоказател Cn - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" на оценявания 

участник; 

Подпоказател Cmax – Най – висока „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" 

измежду всички участници. 

 

Така зададената формула е грешна, доколкото ако бъде приложена по така обявения начин, 

ще доведе до факта, че участникът предложил най-висока обща цена за изпълнение на поръчката 

ще получи най-голям брой точки по този основен показател. Правилната формула за изчисляване 

на  подпоказател C - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" е следвало да бъде:  

C = Cmin / Cn * 60 , където: 

Подпоказател Cn - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" на оценявания 

участник; 



Подпоказател Cmin – Най – ниската предложена  „Обща цена на артикулите, предмет на 

поръчката" измежду всички участници. 

 

 Безспорно в конкретния случай е, че прилагайки  формулата така като е посочена в 

методиката, СИДП ДП Шумен би придобило вещи на най-високите цени  измежду  всички 

евентуално постъпили предложения. Това от своя страна е в съществено противоречие с 

разпоредбите на чл.1, ал.1, т.4 от ЗОП,  и със същността на ЗОП за ефективното разходване на 

средствата на държавното предприятие. 

Така зададената грешна формула за изчисляване на Подпоказател Cn  се явява съществено 

нарушение, предвид обстоятелството, че засяга основен  елемент на оценка и класация на 

офертите. Процесното нарушение  не може да бъде отстранено, без това да промени съществено 

условията, при които е обявена процедурата и по тази причина е основание за нейното 

прекратяване по реда на чл.110, ал.1, т.5. от ЗОП 

Превид обстоятелството, че горепосоченото нарушение е установено след изтичане на срока 

по чл.100, ал.3 от ЗОП, не е налице и възможност същото да бъде отстранено чрез публикуване на 

обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, което 

отделно обуславя  наличието на основание за прекратяването на така обявената обществена 

поръчка. 

 

Настоящото решение съгласно разпоредбите на ЗОП да се публикува в профила на купувача 

на адрес: http://sidp.bg/dostavka-montaj-mebeli-2019/, на ЦУ на  „СИДП“ ДП Шумен  в досието на 

процедурата,  считано от датата  на издаването му – 22.11.2019г. 

 

Решението, на основание  разпоредбите на чл. 196, ал.1 т.1  от ЗОП, подлежи на обжалване 

от заинтересованите лица по смисъла на ЗОП,  в десетдневен срок от датата на публикуването му в 

профила на купувача -  ЦУ на  „СИДП“ ДП Шумен  в досието на процедурата съгласно  чл.197, 

ал.1, т.7, б. „д“ от ЗОП, пред Комисията за защита на конкуренцията – гр. София, бул. Витоша 

№18. 

 

След влизане в сила на настоящото решение, обявление за прекратената процедура, 

попълнено във формата утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за обществени 

поръчки, да се изпрати за публикуване към досието на поръчката от съответното длъжностно лице 

от ЦУ на  „СИДП“ ДП Шумен. 

     

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни  лица от  ЦУ на  „СИДП“ 

ДП Шумен      за сведение и изпълнение . 

 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на инж. Петър Ганев – зам. директор на 

СИДП ДП Шумен  и Атанаска Атанасова – главен юрисконсулт при  – СИДП ДП Шумен  

 

  

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП Шумен:…/п/…чл. 59 от ЗЗЛД… 

                  /инж. В. Нинов/ 
 

 

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=938194&newver=2

