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РЕШЕНИЕ
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ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, на основание чл.108, т.4 от Закона за обществени
поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, протокол №1 и протокол №2 на 
Комисията по чл. 103 ал. 1, от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с 
проведена обществена поръчка, чрез публично състезание по Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) с № ТТ001917 и предмет Застраховане по застраховки „Трудова 
злополука" и групова рискова застраховка „Живот", открита с Решение СН- 
25/07.02.2020 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано обявление с ID 958997 
в РОП на 07.02.2020 г. под номер 00435-2020-0004, с прогнозна стойност 118 750 (сто и 
осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС, от които до 23 750 (двадесет и 
три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС се отнасят за опцията за подновяване на 
договора с до 6 месеца, в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода" АД, 
ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията отстранявам от процедурата:

Участника „Дженерали застраховане" АД с ЕИК:030269049, на основание чл. 107, т.2, 
б. „а" от ЗОП, като мотивите за това са следните:

След преглед на документите от техническото предложение, представени от участника, 
комисията е установила, че по отношение на застраховка „Трудова злополука", участникът 
не е формулирал точно принципът на изплащане на обезщетението за временна загуба на 
работоспособност, който съгласно Наредбата за задължителното застраховане на 
работниците и служителите за риска „трудова злополука" и посоченото в таблица Покритие 
от техническото задание на Възложителя е „за всеки започнат месец временна 
неработоспособност".

II. Прекратявам процедура с номер ТТ001917 и предмет Застраховане по застраховки 
„Трудова злополука" и групова рискова застраховка „Живот" на основание чл. 110 
ал. 2 т. 2 от ЗОП, тъй като има само една подходяща оферта, като мотивите за това са 
следните:

Участникът „Животозастрахователен институт" АД с ЕИК 175010739 е представил 
оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като за този 
участник не са налице основания за отстраняване от участие в процедурата - той отговаря 
на критериите за подбор, техническото му предложение съответства на изискванията на 
поръчката. Въпреки това, наличието на само една подходяща оферта не позволява 
извършването на сравнение на тази оферта в конкурентна среда. Класирането на само 
един участник може да доведе до нарушаване на принципа на свободна и лоялна 
конкуренция. При наличие на само една подходяща оферта, липсва важен елемент, с оглед 
постигане целите на ЗОП при възлагането на обществената поръчка, а именно - 
принципите, заложени в чл.2, ал. 1 от закона - осигуряване на свободна конкуренция и 
пропорционалност. Ефективното разходване на предвидените за обществената поръчка 
средства може да бъде постигнато само при осигуряване на конкурентна среда за избор на 
оферта при оптимално съотношение между качество и цена.
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III. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 

https://orocurement.sofivskavoda.ba/documents.asDx?zoD=1713. да се публикуват 
протоколите и доклада от работата на комисията.

IV. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.7, б. „д" от ЗОП.

Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в дни от
издаването му.

Изпълнителен директпп
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