
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура

№ РД 2 4 - ! $ ......./№ Ш  .2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 
1, т.9 и чл. 108, т. 4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18. ал.1. 
т.12 с предмет: „Доставка на употребяван автомобил тип „пикап“ и употребяван трактор 
за нуждите на ОП „Зелени системи“ по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Доставка на употребяван автомобил „пикап“, съгласно
техническа спецификация"
Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван трактор с прикачен инвентар за косене и 
кастрене, съгласно техническа спецификация", открита с Решение № РД 24-54 от 
21.09.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 21.09.2016 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП (РОП) под ID номер 750084, с уникален номер на 
поръчката в РОП: 00073-2016-0035, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/441, с прогнозна стойност без 
ДДС: 43 333,33 лв.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП.
1.1. Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, тел: 

062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 251;
Място за контакт: Отдел „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/441
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  

Обществени услуги.
II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
II. 1. Обект на поръчката -  Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Доставка на употребяван автомобил тип „пикап“ и употребяван трактор за 

нуждите на ОП „Зелени системи“ по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Доставка на употребяван автомобил „пикап“, съгласно
техническа спецификация"

Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван трактор с прикачен инвентар за 
косене и кастрене, съгласно техническа спецификация"

11.3. Кратко описание на поръчката:
Доставка на един брой употребяван автомобил тип "пикап" и един брой трактор с 

прикачен инвентар, съгласно техническа спецификация
11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 34100000;
Описание: Моторни превозни средства.
11.5. Вид на процедурата: Публично състезание.
III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение РД № 24-54 от 21.09.2016 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2016-0035
IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, 

АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП.
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IV .l. Правно основание -  чл. 110, ал.1 т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията на 
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
Откритата с решение РД 24-54 от 21.09.2016г. обществена поръчка е необходимо да 

бъде прекратена, поради възникване на необходимостта от съществени промени в 
техническите спецификации, които ще доведат до промени в условията на обявената поръчка, 
както и биха променили кръга на заинтересованите лица. Измененията в характеристиките на 
стоките имат за цел постигане на стоки с по-добри експлоатационни показатели и по-ниски 
бюджетни разходи за Възложителя в бъдещ период. Необходимите промени по техническите 
спецификации, изменят съществено изискванията за доставяните стоки по двете обособени 
позиции, поради което се налага прекратяване на основание чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП.

V. ПРЕКРАТЯВАМ:
Публично състезание с предмет: „Доставка на употребяван автомобил тип „пикап“ и 

употребяван трактор за нуждите на ОП „Зелени системи“ по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Доставка на употребяван автомобил „пикап“, съгласно 

техническа спецификация"
Обособена позиция 2: „Доставка на употребяван трактор с прикачен инвентар за 

косене и кастрене, съгласно техническа спецификация".
V.I. Правно основание -  чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 

процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията на 
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

V.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
Откритата с решение РД 24-54 от 21.09.2016г. обществена поръчка е необходимо да 

бъде прекратена, поради възникване на необходимостта от съществени промени в 
техническите спецификации, които ще доведат до промени в условията на обявената поръчка, 
както и биха променили кръга на заинтересованите лица. Измененията в характеристиките на 
стоките имат за цел постигане на стоки с по-добри експлоатационни показатели и по-ниски 
бюджетни разходи за Възложителя в бъдещ период. Необходимите промени по техническите 
спецификации, изменят съществено изискванията за доставяните стоки по двете обособени 
позиции, поради което се налага прекратяване на основание чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП. VI. 
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/441

VIJ Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал1, т.7 от ЗОП ппед Комисията за защита на конкуренцията, бул. „Витоша“, 
№ 18, Република България 1000< София, тел: 02 988 4070, e-mail: cpcadmin@cpc.bg. факс: 
02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg- -  ~~ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГАНЧО КХВАБАДЖ Ж ОВ 7
(Заместник кмет „Култура, образование и соцйални деинорти“ 
в Община Велико Търново ' [ ч  / /
ЗАКМЕТ: ( Съгласно Заповед Р Д 22-1903 от 05,10.2016?.)

Г
Съгласували: ,
Десислава Йонкова - Директор на дирекция ОСОП

Надя Петрова - Директор на дирекция ОССЙф / j

Теодора Минкова - Началник на отдел ОП у

Изготвил:
Александър Колев - Младши експерт в отделДШ'1

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. 2
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