ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д - Р ГЕОРГИ КИСЬОВ" - РАДНЕВО

ЗАПОВЕД
№1261
гр.Раднево, 26.10.2015г.

На основание чл.101”е”, ал.2 от ЗОП отказвам сключването на
договор за възлагане на ОП с предмет „Доставка на млечни хранителни
продукти” с „Уикенд”ООД гр.Димитровград, ЕИК:126145986, определено
за изпълнител чрез публична покана по глава осем „а” от ЗОП.
Мотиви: С публична покана изх.№3969/29.09.2015г. е стартирала ОП
за доставка на млечни хранителни продукти, предназначени за хранене на
пациентите на ДПБ”Д-р Г.Кисьов”гр.Раднево. Същите са били предмет на
възлагане по обособена позиция №3 в ОП с предмет "Доставка на
хранителни продукти през 2015г -2016г", открита с Решение
№1530/21.05.2015г.на възложителя и уникален номер в Регистъра на
обществените поръчки 00224 - 2015 - 0003. Решението за извършено
класиране и определяне на извършител по тази обособена позиция под
№2370/04.08.2015г.е обжалвано пред Комисията за защита на
конкуренцията - гр.София, за което е образувана преписка №КЗК 529/2015г. Съгласно чл.120"б"от ЗОП, това обстоятелство препятства
сключването на договор за ОП. Същевременно нуждите на пациентите
налагат ежедневното им хранене. В него се включват и хранителните
продукти от група "Млечни". Ето защо възложителят е бил длъжен да
определи доставчика на тези хранителни продукти, докато тече
производството по обжалване. С оглед предполагаемата продължителност,
той е определил срока на договорната връзка до 8 месеца, но не по-дълго
от датата на приключване на спора по преписка №КЗК - 529/2015г. на КЗК
с влязло в законна сила решение / в зависимост от това, кое настъпва първо
във времето/.
ОП е приключила успешно и за изпълнител е избрано „Уикенд”ООД
гр.Димитровград,ЕИК:126145986.
То
е
уведомено
с
писмо
изх.№4174/16.10.2015г. за това, както и за необходимостта от представяне
на документите по чл.101”Е”, ал.2 от ЗОП. В определения срок такива не
са представени.
Междувременно спорът по преписка КЗК-529/2015г. е приключил с
решение №784/29.09.2015г. на КЗК. Към момента на издаване на тази
заповед то е влязло в законна сила.
Видно е, че определения за изпълнител не отговаря на изискванията
от ЗОП за сключване на договор за ОП по публичната покана.

Същевременно е отпаднала потребността на възложителя от такъв, тъй
като нуждите му ще бъдат задоволени със сключването на договор по
обжалваната ОП с уникален номер в РОП 00224-2015-0003.
Така описаното мотивира волеизявлението му в диспозитива на тази
заповед.
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