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но чл. 193 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 193 от ЗОП във връзка е чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, и протокол № 1 от 
22.05.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 -  866/22.05.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в 
отговор на обява № ОБ 16/10.05.2018 г. за обществена поръчка на стойност но чл. 20, ал. 3, т. 2 
от ЗОП с предмет: „Доставка на професионална система за косене на трева и поддръжка на 
тревни площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново“, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес https://www.veliko- 
tarnovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/588, с ГО 9075883 и информация за удължаване срока за 
подаване на оферти ГО 9076239 от 18.05.2018 г.

Възлагането, при следните мотиви:

представената оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя 
условия, посочени Техническата спецификация от документацията за обществената 
поръчка, и представеното от участника техническо и ценово предложение не са изготвени 
съгласно указанията и изискванията на възложителя.

При проверката за съответствие на техническото предложение на допуснатия участник 
за съответствие с предварително обявените условия, комисията е констатирала следното:

След запознаване със съдържанието на техническото предложение е установено, че 
същото не отговаря на изискванията на Възложителя, поради подробно изложени мотиви в 
протокола от работата на комисията от 06.06.2018 г. Съгласно чл. 54, ал. 8 от ГШЗОП 
възможността за поправка на представените документи в офертата касае хипотезата, при която 
е налице нередовност или несъответствие е изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор, но не и на техническото предложение. Поради констатираните 
несъответствия в представеното ог участника техническо и ценово предложения, и на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията е предложила същия да бъдат отстранен от 
участие.

Предвид несъответствието на единствената постъпила оферта с предварително 
обявените от Възложителя условия, Комисията единодушно е РЕШИЛА:

ПРЕКРАТЯВАМ:

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
IS0 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285
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предложила е на Възложителя участника ДЗЗД „Органик Сълюшънс“, гр. София, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 41, вх. А, ет. 3, тел: 0898 64 24 64, e-mail: 
info@organicsols.com, с представител и лице за контакт: Александър Давчев

да бъде отстранен от участие на основание чл. 307, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП и на 
основание чл. 193 от ЗОП Възложителят да прекрати възлагането на поръчката като 
публикува настоящото съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите за
прекратяването.

Въз основа на гореизложеното и нри мотиви, изложени в протокола от работата на 
комисията от 06.06.2018 г., прекратявам възлагането на обществена поръчка на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез публикувана обява № ОБ 16/10.05.2018 г. за обществена поръчка 
на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на професионална система за 
косене на трева и поддръжка на тревни площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и 
прояви“ гр. Велико Търново“, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново на адрес https://www.veliko-tarnovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/588. с ID 9075883 и 
информация за удължаване срока за подаване на оферти ID 9076239 от 18.05.2018 г., а именно: 
подадената оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




