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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-29 от 18.04.2016 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  Ангелова,

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; Отдел Обществени поръчки, стая 317, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/398.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Обект на поръчкатаII.1)

Услуги

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали”, по обособени позиции: Позиция №

1: Полиграфически услуги. Позиция № 2: Изработка на рекламни материали.

II.2)

Кратко описание на поръчката

„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали”, по обособени позиции: Позиция №

1: Полиграфически  услуги.  Позиция  №  2: Изработка  на  рекламни  материали,  в  обхват съгласно

Техническите  спецификации.  Обособена  позиция  №  1 е  запазена  за  участие  за  специализирани

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за

хората  с  увреждания,  или  в  еквивалентен  регистър  на  държава  -  членка  на  Европейския  съюз,

съгласно чл. 16г. от ЗОП, или обединения, в които участват само такива  лица. Участник, който е

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера,

под  който  е  вписан  в  регистъра  на  специализираните  предприятия  и  кооперации  на  хора  с

увреждания,  поддържан  от  Агенцията  за  хората  с  увреждания,  или  информация  относно

регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Участник, който е

II.3)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

специализирано  предприятие  или  кооперация  на  хора  с  увреждания,  може  да  участва  в

обществената поръчка по Обособена позиция № 1, при условие че може да изпълни 80 на сто от

нейния  предмет  със  собствено  производство  или  ресурс.  При  невъзможност  за  самостоятелно

изпълнение  в този  обем той  може  да  ползва  подизпълнители  или да  се  позовава  на  ресурсите  на

трети  лица,  при  условие  че  и  те  са  специализирани  предприятия  или  кооперации  на  хора  с

увреждания, за  което  се  представя информация по  реда  на  16 г., ал. 7 от ЗОП. Оферти  могат да

подават  и  други  заинтересовани  лица  извън  тези,  за  които  поръчката  е  запазена.  Офертите  на

заинтересованите лица  извън тези, за които поръчката е запазена  се разглеждат само ако няма: 1.

участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник,

за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя

Общ терминологичен речник (CPV)

22000000, 22462000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

Рекламни печатни материали

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-18 от 14.03.2016 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:

2016-719397

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2016-12III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

719397

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.03.2016 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

На 12.04. и на 13.04.2016 г. са постъпили искания за разяснения с въпроси по документацията на

обществената  поръчка,  касаещи  техническите  спецификации  и  параметрите  на  отделните

артикули,  както  и  информация  за  несъответствия  между  ценовото  предложение  и  техническите

спецификации по отношение  на  броя на  артикулите  и  номерацията. Параметрите и дейностите в

Техническата  спецификация  имат  съществено  значение  при  изготвянето  на  Методология  за

изпълнение, включваща  организацията  на  работа, която информация е  обект на  оценка, съгласно

методиката  за  икономически  най-изгодна  оферта  по  показател  за  оценка  П2.  Техническата

спецификация  има  съществено  значение  и  за  правилното  изготвяне  на  съдържанието  на  плик

IV.2)
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V: ОБЖАЛВАНЕ

„Предлагана  цена”.  Съдържанието  на  техническата  спецификация  определя  начина  на

ценообразуване, тъй  като участникът е  длъжен  да  включи  при  формирането на  единичните  цени

всички необходими разходи. След анализ на документацията по повод на постъпилите запитвания

се установява наличие на правно основание за прекратяване на процедурата на основание чл. 39,

ал.1,  т.6  от  ЗОП,  а  именно  са  установени  нарушения  при  откриването  и  провеждането  на

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

обявена.  Ако  бъдат  изяснени  непълнотите  и  неуточнените  параметри  по  техническата

спецификация по повод на постъпилите запитвания, с разяснението на практика би се стигнало до

допълване и изменяне на техническата  спецификация, неразделна част от документацията, малко

преди крайния срок за подаване на оферти. Това налага прекратяване на процедурата и откриването

й  отново  след  отстраняване  на  непълнотите  по  Техническата  спецификация,  като  на  всички

участници  се  предостави  възможност  в  определените  от  закона  срокове  да  се  запознаят  с

преработената техническа спецификация и в пълния й вид, с оглед на това да имат възможност и

достатъчно  време  да  подготвят  офертите  си  и  организират  участието  си  в  процедурата.

Прекратяването  на  настоящата  процедура  цели  осигуряване  на  възможност за  широко  участие  и

постъпването на голям брой оферти, получаване на конкурентни оферти и избор на икономически

най-изгодна  оферта.  Продължаването  на  процедурата  би  довело  до  ограничаване  на  участието,

което би застрашило постигането на  избор на икономически най-изгодната оферта. Промяната на

техническата  спецификация и  допълването  на  параметри  по  нея на  този  етап  от процедурата  не

може да стане с Решение за промяна поради изтичане на законоустановения срок за издаването на

такова решение, а и с решението за промяна не е допустимо промяна на дейностите (чл. 27а, ал.4 от

ЗОП). С оглед горното, прекратявам процедурата, като същата ще бъде предмет на ново обявяване

след отстраняване  на  непълнотите  в техническата  спецификация, като ще  бъде  даден  достатъчен

срок на всички заинтересовани лица да подготвят и представят оферти, съобразени с преработената

техническа  спецификация. Прекратяването на  процедурата  цели постигане  на законосъобразност

при  възлагане  на  дейностите.  Пропуските  в техническата  спецификация  и  допълването  й  малко

преди  крайния  срок  за  подаване  на  оферти  би  се  определило  като  нарушение  на  ЗОП, тъй  като

промяната  няма  да  бъде  извършена  съгласно  предвидения  ред  с  решение  за  промяна,  а  и  като

действие,  ограничаващо  участието,  което  би  имало  за  своя  последица  финансови  корекции  за

общината, като разпоредител с  бюджетни средства. На  следващо място в срока  за  постъпване  на

искания  за  разяснения  по  документацията  за  участие  са  постъпили  множество  въпроси  по

документацията  за  участие,  които  изискват  преразглеждане  на  заложените  изисквания.

Гореизложените обстоятелства правят наложително прекратяването на процедурата за възлагане на

обществена  поръчка  с  оглед  законосъобразното  откриване  и  провеждане  на  нова  процедура  и

възлагане  на  дейностите,  предмет  на  поръчката  в  съответствие  с  приложимите  законови

изисквания.

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА

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:

V.1)

Съдържание на документ 18.4.2016 г. 16:42

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=730645&new... 3 от 4



VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

URL: http://www.cpc.bg.

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

18.04.2016 г. 

Трите имена: Инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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