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РЕШЕНИЕ 
за прекратяване на открита процедура 

М13Ш„7, № РД 24 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.2 и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, 
ал.1, т.1 с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект 
„Изграждане на кризисен център за лица" открита с Решение № 24-12/16.02.17 г. с 
уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0008 и публикувано обявление от дата 
20.02.2017 с ID 772716. 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/457/, с прогнозна стойност без ДДС: 1457052.14 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.venko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/457 
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: 
„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен 

център за лица" 
11.3. Кратко описание на поръчката: 
Дейностите по предмета на поръчката включват проектиране - разработване на "работен 

проект" на две двуетажни къщи, които ще изпълняват функцията на кризисен център за лица, с 
общ капацитет от 30 души и приблизителна/индикативна застроена площ от 365 кв.м на къща. 
Къщите следва да бъдат проектирани и изградени като пасивни жилища с цел да се намалят 
режийните разходи при експлоатацията на сградите. Работният инвестиционен проект следва 
да включва: 

Част АРХИТЕКТУРНА; 
Част КОНСТРУКТИВНА; 
Част ЕЛЕКТРО; 
Част ОВК; 
Част ВиК; 

,. Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз. чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цячата отговорност за съдържанието на пуб1акацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 г. ". 
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Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; 
Част Паркоустройство и озеленяване; 
Част Геодезия; 
Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ; 
Част ПБЗ; 
Част ПУСО; 
Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
По-подробно представяне на необходимото съдържание на отделните части се съдържа 

в техническите спецификации. 
Поръчката включва и изпълнение на СМР съгласно разработения и одобрен от 

Възложителя работен проект и упражняване на авторски надзор. 
11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 45211200; 
Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, 

нуждаещи се от социални услуги. 
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура. 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
III. 1. Решение № 24-12 от 16.02.17 г.на Кмета на Община Велико Търново. 
III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2017-0008 

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

1У.1.Правно основание - чл. 110, ал.1 т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато всички оферти или заявления за участие не 
отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са 
неподходящи; 

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
И двете подадени оферти не отговарят на законовите условия или условията поставени 

от Възложителя, като по този начин се явяват неподходящи по смисъла на ЗОП. Мотивите за 
отстраняване на участниците от процедурата са следните: 

Участникът „Кидат Груп" ЕООД не е представил изисканите документи и се отстранява 
от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е декларирал 
съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Посоченото в този член е абсолютна 
пречка за участие в процедурата и следва да бъде недвусмислено установено, че изброените 
там обстоятелства не са налице за участника. Съгласно чл. 56, ал. 1 от ППЗОП офертата на 
участника не бе разглеждана. 

При Разглеждане на Техническото предложение на участника „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" 
ДЗЗД, Комисията констатира следното: 

На стр. 127 от офертата на участника е посочено, че „Минималната температура, при 
която източникът на топлина може да работи е -18 градуса целзий". Съгласно техническата 

,. Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 г.". 
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спецификация минималната температура, при която следва да работи системата е -20 градуса 
целзий. В допълнение към това не е налице информация, която доказва декларираното в 
офертата. В Раздел II, т. 8 от документацията за обществена поръчка е посочено, че Участникът 
следва да представи документи доказващи твърденията направени в техническото 
предложение. От представените за източниците за топлина документи липсва информация 
относно минимална температура работа и съответно не е доказана дори и работната 
температура от -18 градуса. 

Горепосоченото обстоятелство е достатъчно условие за отстраняване от участие на 
основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП - офертата на участника не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. 

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/457/. 

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, Соф^я, тел: 02 988 4070, e-mail:cpcadmin@cpc.bg. факс: 02 980 
7315, интернет адрес: http://www.cpc/bg 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТрЙ(в/ПАЖШ 
Кмет на Община Вецикр Търрово 

Съгласували: 

Надя Петрова -/Дйректор на дирекция ОП 

Изготвил: 
Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Be тко Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 г.". 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



