
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 
За прекратяване на обособена позиция 

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0029 
№ РД 24-..3.S от ....fefê S?̂  2018 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл. 
110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка процедура, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на обзавеждане и оборудване по 
проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане 
Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника 
Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и 
оборудване 
Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 
1 от ППЗОП 
Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби 
Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи 
Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина 
Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, 
ал. 1 от ППЗОП 
Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки 
множествени увреждания 
Обособена позиция №10: Доставка на дидактически материали, открита с Решение № РД 
24-65 от 09.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с ID 
856321 на дата 12.07.2018 г. и изменена с Решение № РД 24-73 от 20.07.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, с публикувано обявление с ID 858351 на дата 20.07.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0029, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/604/ и прогнозна стойност на поръчката до 150717.00 лв. без ДДС ., а по обособени 
позиции както следва: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане до 64 970 ,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника до 17 310,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и 
оборудване до 18 750,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от 
ППЗОП до 2 982,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби до 2 102,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи до 1 810,00 лв. 
без ДДС; 
Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина до 10 000,00 
лв. без ДДС; 
Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 1 
от ППЗОП: до 3 040,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №9: доставка на специализирано оборудване за деца с тежки множествени 
увреждания до 27 753,00лв. без ДДС; 

Обособена позиция №10: Доставка на дидактически материали до 2 000,00 лв. без ДДС; 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП. 
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1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, 
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg , факс: 062 619 231; 

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки"; 
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg ; 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ 

1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - Обществени 
услуги. 

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

II. 1. Обект на поръчката - Доставки; 

II.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от 

социални услуги за деца" по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане 
Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника 
Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и 
оборудване 
Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 
1 от ППЗОП 
Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби 
Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи 
Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина 
Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, 
ал. 1 от ППЗОП 
Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки 
множествени увреждания 
Обособена позиция №10: Доставка на дидактически материали 

Доставките по обособени позиции № 9 и №10 ще бъдат възложени по реда на 
съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно 
възлагане. Стойностите на позиции № 9 и №10 не надхвърля 156 464 лв. и общата им 
стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на 
поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно 
доставките по обособена позиция № 9 и обособена позиция №10 на основание чл. 20, ал. 4, 
т. 3 от ЗОП. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти. 

II.3. Кратко описание на поръчката: 
Обхвата на поръчката включва доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на 

Комплекс от социални услуги за деца, включващ - Дневен център за подкрепа на деца с тежки 
множествени увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 
места за консултативни услуги -1 бр.; Преходно жилище за деца от 15-18 год. Възраст, с 
капацитет 8 меса -1 бр. и Център за обществена подкрепа-1 бр. Обхватът, обемът и 
изискванията към изпълнението на обществената поръчка по всяка от обособените позиции, са 
подробно описани в Техническите спецификации приложени към настоящата документация. 
ОП 1: Доставка на мебели и обзавеждане - включва доставка на посет. стол - 50 бр., модулни 
системи кухня - 2 бр., шкафове - с плъзгащи или отваряеми врати ., работни и трапезни маси и 
други артикули от различни материали за обзавеждане и оборудване на обектите. ОП 2: 
Доставка на бяла и черна техника - включва доставка и монтаж на различни видове бяла и 
черна техника - прахосмукачка - 2бр., телевизори - Збр.,съдомиялна машина -2 бр., сушилня -1 
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бр., пералня - 1бр. и други артикули необходими за цялостно обзавеждане на обектите. ОП 3: 
Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване - включва доставка и 
монтаж на различни видове персонални компютри комплектс с монитор -7бр., преносими 
компютри - 7бр., външен хард диск - 8бр. и други артикули необходими за оборудване на 
обектите. ОП 4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП -
включва доставка и монтаж на Чаша с чиния за чай - аркопал - Зббр.; Чаша за вода - стъклена -
Зббр.,Комплект прибори за хранене 24 части - 5бр. и други артикули необходими за 
оборудване на обектите. ОП 5: Доставка на домашни потреби - включва доставка и монтаж на 
количка за почистване - 2бр., Кош за отпадъци -5бр., закачалка за дрехи -40бр.,Щипки-80бр. и 
др. артикули необходими за оборудване обектите. ОП6 Доставка на инвентар за поддържане на 
дворни площи включва доставка и монтаж на косачка - 1бр.; ел.храсторез -1бр. и др. артикули 
необходими за оборудване и поддръжка на дворното пространство на обектите. ОП 7-Доставка 
на специализиран модул за сензорна градина включва -Модул за Сензорна градина "Четири 
сезона ", комплект описан в техн. спецификация -1бр.; ОП 8 Постелъчен инвентар , запазена на 
основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП включва - спален комплект - 3 части- 20бр., Долен чаршаф 
цветен -16бр.;Хавлия (малка,средна, голяма) - 48бр. и други наобходими за обзавеждане на 
обектите. Изпълнението на доставката и монтажът на предвиденото обзавеждане и оборудване 
ще се извърши поетапно, след приключване на строително-монтажните работи по всеки един 
обект и тяхното предаване от строителя на Възложителя, което се очаква да се случи в края на 
2018г. до средата на 2019 год. Крайният срок за изпълнение на строителството е 12.02.2020 г. 
След приключване на строително-монтажните работи по съответния обект, Възложителят или 
упълномощен негов представител възлага писмено видовете и количествата оборудване и 
обзавеждане в зависимост от конкретния обект с възлагателно писмо до Изпълнителя. За 
доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в проекта са предвидени шест месеца, за 
които да бъдат извършени дейностите в обхвата на поръчката. Избраният за изпълнител следва 
при доставката да монтира доставеното в съответните обекти и помещения, както и да участва 
заедно с представител на Възложителя в проверка за правилното им функциониране. 
Доставката на обзавеждането и оборудването се удостоверява с приемо-предавателен 
протокол. Участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. 

11.4. Основен CPV код: 39290000 
Описание: Различни видове обзавеждане 

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
111.1. Решение № РД 24-65 от 09.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с 

публикувано обявление с ID 856321 на дата 12.07.2018 г. и изменена с Решение № РД 24-73 от 
20.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с ID 858351 на 
дата 20.07.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0029 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ: 
Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина ОТ 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП. 

IV. 1. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
Обособена позиция №7 се прекратява, тъй като не е подадена нито една оферта в 

предварително обявения срок до дата 24.08.2018г. до 17:00ч. на основание чл. 110, ал.1 т. 1 от 
ЗОП, а именно Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато не е 
подадена нито една оферта. 
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V. Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на купувача 
на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д" от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10- шевен срок от 
получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. 
Витоша № 18, с копие и до Възложителя. Съгласно определението на §2, т. 13 от ДР на ЗОП не 
са налице заинтересовани участници, за които е приложима хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП. 

Контрол по изпълнение/го на решението ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: v 2 s ^ 4 
ЗА КМЕТ: СНЕЖАНА ЧДАДЕВА - ИВАНОВА 
Заместник кмет „ Финанси'- ОбщиниВелико Търново 
(Съгласно Заповед №РД2Щ6МъШ%$№.ЩЩг. 
на Кмета на Община Ве:Шко Twpjioeo) Уъ* 1/ 

<-

1 Съгласували: 
Надя Петрова 

/ Директор на дирекция O p 1 

Грета Маринова > 
Юрисконсулт в дире^Цйя 

Изготвил: 
Александър Колев 
Старши експерт в дирекция ОП / 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




