Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-83
24 септември2020 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 24.09.2020 г.,
обсъди въпроса за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
Съгласно подписано Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка
между Комисия за регулиране на съобщенията, Агенция за ядрено регулиране, ДП
„Пристанищна инфраструктура” и СЕМ, страните се съгласяват Съветът да проведе
процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Организиране и
осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда в
гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 и прилежащия терен, осигуряване на
пропускателен режим и видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея”. Прогнозната
стойност е 190 000 лв. без ДДС за период от 24 месеца. Обществената поръчка попада под
регламента на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, което изисква провеждането на процедура по чл. 18,
ал. 1 от ЗОП и дава възможност да се приложи реда за възлагане по чл. 18, ал. 1, т. 12 –
публично състезание. Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗОП , при провеждане на процедурата –
публично състезание всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
В изпълнение на Споразумението, СЕМ е съгласувал документацията по
обществената поръчка със заинтересованите институции.
Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 2 предл. първо, във връзка
с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране
и осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда в
гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 и прилежащия терен, осигуряване на
пропускателен режим и видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея” по реда на чл.
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
ОДОБРЯВА обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в
процедурата публично състезание.
Председателят на СЕМ да предприеме всички необходими действия за подготовка,
откриване и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Подготовката, откриването и провеждането на процедурата за възлагане на обществената
поръчка ще се осъществи с електронни средства чрез Централизираната автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Обявлението, решението за откриване на процедурата и документацията за участие в
процедурата публично състезание да бъдат публикувани в Профила на купувача на интернет
страницата на СЕМ.
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на
конкуренцията.
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