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I. II. III. IV. V. VI. VII.  

BG-Велико Търново:  

РЕШЕНИЕ 

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Номер: РД 24-70 от 29.10.2014 г.  

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

Наименование и адрес 

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Николина Христова;, 

Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, 

Факс: 062 619251 

Място/места за контакт: Община Велико Търново, стая 318, 321  

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги 

Обект на поръчката II.1)

Услуги 

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 

"Почистване и извозване на начупени дървета в следствие на обилен снеговалеж на 25 октомври 2014 

г. на територията на град Велико Търново". 

II.2)

Кратко описание на поръчката 

Почистване и извозване на начупени дървета в следствие на обилен снеговалеж на 25 октомври 2014 

г. на територията на град Велико Търново с дейности рязане и извозване на дървета, по график. 

II.3)

Общ терминологичен речник (CPV) 

90600000 

Описание:  
Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги  

II.4)

Вид на процедурата 

Договаряне без обявление 

ІI.5)

Процедурата е открита с решение 
номер: РД 24-69 от 28.10.2014 г.  

III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път 

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 

III.3)

Година и номер на документа: 
2014-630838 

Документ, за който се отнася тази публикация III.4)

29 Октомври 2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=630981&newver=2&PHPSESSID=32ba2887d8401eec588122cc00d3c402&header...



 

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ 

 

V: ОБЖАЛВАНЕ 

 

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

 

Възложител 

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2014-45 III.4.2)

Дата на изпращане на оригиналното обявление 

28.10.2014 г.  

III.5)

процедура за възлагане на обществена поръчка  

Правно основание 
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура 

Непосредствено след откриване на процедурата на договаряне без обявление с Решение № 24-69 от 

28.10.2014 г. с предмет "Почистване и извозване на начупени дървета в следствие на обилен 

снеговалеж на 25 октомври 2014 г. на територията на град Велико Търново" са установени нарушения 

при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 

обявена процедурата. Установено е, че поради спешността и изключителните обстоятелства по 

смисъла на &1, т.8 от ДР на ЗОП, предизвикани от непредвидимите за възложителя събития -

обилните валежи от мокър и тежък сняг на 25 октомври 2014 г. и начупени клони на дърветата на 

територията на град Велико Търново, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората, 

към момента на издаване на Решение № РД 24-69 от 28.10.2014 г. вече са предприети мерки за 

отстраняването на нанесените щети. Предприетите мерки са отразени в Решение № РД 22-1744 от 

27.10.2014 г., с което са възложени дейностите по рязане и извозване на дървета на територията на 

град Велико Търново. Предвид изложените обстоятелства, процедурата на договаряне без обявление, 

открита с Решение № РД 24-69 от 28.10.2014 г. следва да бъде прекратена на посоченото основание. 

IV.2)

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване 

НЕ 

IV.5)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: www.cpc.bg. 

V.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП V.2)

29.10.2014 г.  

Трите имена: Инж. Даниел Димитров Панов 

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново 

29 Октомври 2014 г.
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