ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ
за прекратяване на обособена позиция
№ РД 24- .Мv)... М$£&2017

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:
„Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на
Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция №1 - Почистване на
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и
битови отпадъци на територията на община Велико Търново; Позиция №2 Стопанисване и контрол на общинско депо за твърди битови отпадъци в село Шереметя,
община Велико Търново", с уникален номер 00073-2017-0001 в регистъра на АОП, открита с
Решение №РД 24-4/11.01.2017 г. и публикувано обявление №766532 от 11.01.2017 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/450/, с прогнозна
стойност без ДДС: 216 000,00 (двеста и шестнадесет хиляди лв. и 00 ст.) лева.

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 619228; 062 619231, e-mail: mop_ vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки";
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/450
1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност Обществени услуги.
II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА .
II. 1. Обект на поръчката - Услуги;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на
Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция №1 - Почистване на
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и
битови отпадъци на територията на община Велико Търново; Позиция №2 Стопанисване и контрол на общинско депо за твърди битови отпадъци в село Шереметя,
община Велико Търново"
11.3. Кратко описание на поръчката:
„Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на
Община Велико Търново, по обособени позиции:
Позиция №1 - Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и
замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на община Велико
Търново;
Позиция №2 - Стопанисване и контрол на общинско депо за твърди битови
отпадъци в село Шереметя, община Велико Търново.
11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 90500000;
Описание: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци. (Дейности по почистване и
стопанисване на замърсени терени на територията на Община Велико Търново).
11.5. Вид на процедурата: Публично състезание.
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III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-4/11.01.2017 г. на Кмета на Община
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2017-0001
IV. ПРЕКРАТЯВАМ Позиция № 2: Стопанисване и контрол на общинско депо за
твърди битови отпадъци в село Шереметя, община Велико Търново ОТ ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП.
IV. 1.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:
В деловодната система на Община Велико Търново е постъпило Становище вх. № 8022-23/06.04.17 г. до възложителя от Началник отдел „Околна среда" в Община Велико
Търново, с което съобщава, че в Техническата спецификация на поръчката е предвидена
възможност за осъществяване единствено на дневен контрол на депото за твърди битови
отпадъци в село Шереметя. Според изразеното становище, осъществяването само на дневен
контрол на депото не е достатъчно за предприемане на своевременни действия от страна на
изпълнителя на поръчката за предотвратяване на самозапалване на тялото, а наблюдението на
сметището е специфична дейност и изисква денонощно присъствие и контрол. Това от своя
страна съществено променя условията на поръчката предвид одобрената техническа
спецификация, на базата на която участниците са изготвили офертите си.
V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/478.
VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. „Витоша",
№ 18, Република България 1000, София, тел: 0 2 ^ 8 4070, e-Tnail:cpcadmin(g),cpc.bg, факс: 02 980
7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

Съгласували:

//

Надя Петрова - Директор, на дирекция

Съгласувал и изготвил:
Николина Ангелова - Старши 4ксперт в дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на
личните данни!

