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УВЕДО М ЛЕН ИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ П УБЛИ ЧН А  ПОКАНА 

Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

Уведомяваме Ви, във връзка с процедура чрез публична покана на Кмета на Община Велико 
Търново под № ID 9022634 в РОП за „Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на 
Община Велико Търново”, че същата се прекратява, при следните мотиви:

На основание чл. 101а, ал. 2 от ЗОП в профила на купувача е публикувана публична покана с 
предмет: "Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново". В 
същата е определен срок за получаване на оферти -  29.011.2013 г., след изтичането на който комисията да 
проведе заседание за разглеждането им. В така определения срок в деловодството на Община Велико 
Търново са постъпили две оферти, едната от които е отстранена от комисията поради несъответствие с 
посочените в публичната покана изисквания и само едната от представените оферти съответства на тези 
изисквания.

Съгласно публичната покана, раздел „Показатели за оценка на офертите”, критерият за оценка е 
„Икономически най-изгодна оферта”, като в Приложение 1 към публичната покана е представена самата 
методика за оценка, съдържащи показателите.

Основен принцип и цел на Закона за обществените поръчки е осигуряване на ефективност при 
разходването на бюджетни средства. Избиране на икономически най-изгодна оферта може да се осъществи 
само след сравняване на оферти и осъществяване на реална конкуренция. Оценяването само на една оферта 
от комисията създава невъзможност да се сравни офертата с други такива. В случай на допускане до оценка 
само на една оферта няма да е налице база за сравнение и възможност за избор, което би довело до 
невъзможност да се сравни офертата в условията на конкурентна среда. Във връзка с това и Законът за 
обществените поръчки в чл. 39, ал. 2 дава възможност възложителя да прекрати процедурата, когато: е 
подадена само една оферта или има само един участник, който отговаря на изискванията на възложителя 
или на предварително обявените условия. В случая възложителят действа в условията на оперативна 
самостоятелност. Тази оперативна самостоятелност е определена от закона власт на административния 
орган да прецени, съобрази и избере начина на действие. Упражняването на правомощията при оперативна 
самостоятелност е подчинено единствено на постигането на предвидената в закона цел -  осигуряване на 
ефективност при разходване на бюджетните средства. Възложителят приема, че при подадена или 
допусната само една оферта липсва реална конкуренция и е невъзможно сравняване на офертата в 
конкурентна среда и съответно -  преценяване на икономически най-изгодното за възложителя предложение.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 51, ал.1 от „Вътрешни правила за възлагане на 
обществени поръчки в Община Велико Търново публична покана с ID 9022634 в РОП с предмет: „Услуга 
по извършване на празнични илюминацик за нуждите на Община Велико Търново” се прекратява 
предвид това, че за извършване на дейността е допусната само една оферта.
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