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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1949/21.04.2017г.г. 

 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП и Решение №  

322/30.03.2017г. на Комисията за защита на конкуренцията 

 

 РЕШИХ: 

 

I. ПРЕКРАТЯВАМ процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа 

за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, открита с 

Решение № 5728/22.12.2016г., публикувана под № 00055-2016-0018 в Регистъра на 

обществените поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки. 

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за 

обществените поръчки - установени са нарушения при откриването и провеждането й, които 

не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата. 

 

III. МОТИВИ:  

С Решение № 322/30.03.2017г. КЗК отменя като незаконосъобразно Решение № 

5728/22.12.2016г. за откриване на процедурата, със следните мотиви: 

Във формулите за изчисляване на оценките на участниците по показателите П1 

„Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта” и П3 „Цена за една минута национален 

разговор“ не е предвидено по какъв начин ще се изчислява предложение на участник от 

0,00 лева.  

КЗК счита за неизпълнимо поставеното от ДА ДРВВЗ изискване спрямо 

участника, определен за изпълнител, да представи удостоверение за процентното 

покритие на GSM и UMTS – мрежите на територията и населението на Република 

България, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията не по-късно от 6 месеца 

преди датата на решението за откриване на процедурата.  

Изискването в т. 5, б. „ж“ от Техническите спецификации, касаещо мобилните 

апарати, които участниците следва да осигурят на служителите на ДА ДРВВЗ, като 

според КЗК не е указан броя на служителите и не става ясно дали броят СИМ карти, 

посочени в поръчката, съответства на броя на служителите на агенцията, както и не са 

въведени изисквания за „нисък клас“ апарати. 



IV. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, решението да бъде публикувано в 

електронната преписка на обществената поръчка в Профил на купувача на електронната 

страница на ДА ДРВВЗ. 

V. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

решението, в Агенцията за обществените поръчки да бъде изпратено за публикуване 

обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.  

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – чл. 199 от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ПЕЕВ     /П/ 

Председател на Държавна агенция 
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