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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ОП-01-186/26.06.2018 г. 

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2, чл. 112, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки и Решение № ОП-01-94/08.03.2018 г. на генералния директор на 

Българското национално радио за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по 

две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно 

обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и обособена позиция № 2 „Доставка на 

осветление за сградните инсталации в БНР“, открита с Решение № АВ-1511/07.12.2017 г. на 

генералния директор на Българското национално радио и публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки с уникален номер 00349-2017-0030 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Изменям Решение № ОП-01-94/08.03.2018 г. на генералния директор на 

Българското национално радио в частта относно определяне на изпълнители на 

обществената поръчка, възлагана чрез открита процедура за сключване на рамково 

споразумение с предмет „Доставка на енергоефективни компоненти за сградните 

инсталации на БНР“ по обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните 

инсталации в БНР“, както следва: 

Определям за изпълнители на обществената поръчка по обособена позиция № 2 

следните участници, с които да бъдат сключени рамкови споразумения: 

1. „Термо плюс“ ООД; 

2. „Техно“ ООД. 

 

Мотиви: С Решение № ОП-01-94/08.03.2018г. на генералния директор на БНР, за 

изпълнители на обществената поръчка са определени участниците „Термо плюс“ ООД, 

„Техно“ ООД и „Климамаркет Ефендулов“ ЕООД. Описаното решение е влязло в сила на 

20.03.2018 г. На 26.03.2018 г. БНР е отправило покани до всички участници, определени за 

изпълнители, да предоставят изискуемите документи съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 

и чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки за сключване на рамкови споразумения 

по отделните обособени позиции. Съгласно чл. 112, ал. 1 и ал. 6, възложителят сключва в 

едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител 

писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора 

определеният изпълнител е изпълнил задължението по чл. 67, ал. 6 и е представил 

определената гаранция за изпълнение на договора. Срокът по чл. 112, ал. 6 е изтекъл на 

18.04.2018 г. Участникът „Климамаркет Ефендулов“ ЕООД не е изпълнил задължението по чл. 

67, ал. 6 и не е представил определената гаранция за изпълнение на договора в този срок. 

С покана, изпратена на 20.06.2018 г. е определен допълнителен срок за предоставяне на 

изискуемите документи, който е изтекъл на до 22.06.2018 г. и в който не са постъпили 

документи от „Климамаркет Ефендулов“ ЕООД. 
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Съгласно разпоредбите на чл. 112, ал. 2, т. 2 от ЗОП, възложителят не сключва 

рамково споразумение, когато участникът не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от 

ЗОП. 

Съгласно разпоредбите на чл. 112, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, 

възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на 

изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител. 

В настоящия случай липсват други участници по обособена позиция № 2. 

 

II. На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  

 

III. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 

решението да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на 

интернет страницата http://www.profilnakupuvacha.com/1470 в деня на изпращането му на 

участниците.  

 

IV. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, 

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

 (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470

