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СЪОБЩЕНИЕ 

на основание чл. 193 от ЗОП 

 

 

 

Във връзка с обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: 

„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, 

владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село 

Плаково, община Велико Търново” и публикувана обява в АОП с ID №9054876 от 

01.08.2016 г. и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 

оферти с Изх. №12-150-5/09.08.2016 г., публикувана в АОП с ID №9055138 на 

09.08.2016 г., Ви уведомявам, че: 

 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП се прекратява обявата, поради това че 

офертата не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок, или са неподходящи, при следните мотиви: Комисията единодушно е 

констатирала, че представеното от участника Техническо предложение – Образец №3 

няма съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за 

изпълнение от участника е фиксирана дата, а именно 15.11.2016 г. В посочената точка 3 

от образец №3 Техническо предложение, участникът следва да предложи срок за 

изпълнение в работни дни, който от своя страна е показател за формирането на 

комплексната оценка. В документацията е посочена методиката за изчисляване на 

комплексната оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател, като 

начинът трябва да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във 

всяка оферта. В този случай, участникът не е посочил число (брой работни дни), а 

крайна дата и така комисията не може да определи точките за показател – С – срок за 

изпълнение на видовете работи (в работни дни) и съответно да ги приложи към 

формулата за изчисляване на крайния резултат. 

Участникът е подал оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и комисията единодушно намира, че е налице основание за 

отстраняване на участника, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  

Кмет на Община Велико Търново 

 

 

Вярно с оригинала, подписан на хартия! 

 


