
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прекратяване 

№РД 24 - % тМ -2017 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка чл. 108, т. 
4 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. П-ро от ЗОП, и във връзка с обявена обществена 
поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с 
предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно техническа 
спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново", с уникален 
номер 00073-2017-0040 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 66/02.08.2017 г. и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико' Търново https;//www,veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kiipuvacha/510, c прогнозна стойност без ДДС: 10 000,00 (десет 
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 619229; 062 619251, 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-tamovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/510. 
1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност — 

Обществени услуги. 

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
ИЛ. Обект на поръчката - Доставка; 
11,2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
„Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно техническа 

спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново" 
11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 34131000; 
Описание: 
Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит. Предметът на 

настоящата позиция обхваща доставка на 1 (един) брой употребяван автомобил 
„пикап" - открит, съгласно техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени 
системи", гр. Велико Търново. 

11.5. Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление. 
III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
III. 1. Процедурата е открита с Решение №РД 24 - 66/02.08.2017 г. на Кмета на 

Община Велико Търново. 
III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2017-0040. 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно 
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техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново", 
обявена по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

IV. 1.Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. Н-ро от ЗОП, а именно 
Възложителят прекратява обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно 
техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново" с 
мотивирано решение, поради това, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на §2, 
т. 25 от ДР на ЗОП. 

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
Комисията е констатирала, че офертата и на участника е неподходяща, както следва: 
IV.2.1. М о т и в и за отстраняване на „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, 

адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 
3, тел.: 0888856424, e-mail: lidanskicars(a),abv.bg, лице за контакти: Йордан Лидански. 

В ценовото предложение на участника е посочена цялата изискуема информация, но 
същото не съответства на поставените от възложителя изисквания, а именно: Ценовото 
предложение надвишава прогнозната стойност съгласно поканата за участие. 

Съгласно Раздел от 11. от Покана с изх. №53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Изисквания на 
възложителя за изпълнение на поръчката", т. 7.4.3 Плик „Предлагани ценови параметри": 
„Съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" трябва да отговаря 
на предварително обявените условия и Приложение №4 „Ценово предложение" за 
обществената поръчка" и като Забележка: Участниците, които не са регистрирани по 
ЗДДС посочват крайна цена". 

В т. 3 от Раздел I „Прогнозна стойност. Финансиране. Плащане" от горепосочената 
покана, е записано, че прогнозната стойност на обществената поръчка е 10 000,00 (десет 
хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС. 

От така направеното ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", 
комисията единодушно констатира, че предложената стойност от участника надвишава 
зададената в поканата прогнозна стойност, тъй като е предложил 11 900,00 лв. крайна 
цена. 

Съгласно изискванията и условията на възложителя, заложени в Поканата с изх. №53 
- 127 - 3/02.08.2017 г. „Ценово предложение, надвишаващо посочената прогнозна 
стойност не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от 
участие в процедурата". 

Предвид изложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия и съгласно чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП 
комисията предлага да бъде отстранен от участие. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в протокол от 23.08.2017 г. 

„Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922 с оферта с вх. №53 - 127 - 5/10.08.2017 г. 

С оглед изложеното, за обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно 
техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново", 
не се допуска участникът, предвид факта, че офертата му не е неподходяща по смисъла на 
§2, т.25 от ДР на ЗОП, което дава основание горепосочената процедура да бъде прекратена 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. П-ро от ЗОП. 
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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/510. 

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 БълАрия 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin(g),cpc.bg, факс: 02 980 7315уинтернетадрес: http://www.cpc.bg. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ, J^AHOB-
Кмет на Община Велико Тър^овд^щ { i**riTj$t ' ' \ 

I м • 
Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дирекция „Обществени поръчки" 

Изготвил и съгласувал: 
Николина Ангелова 
Старши експерт в дирекция ^Обществени поръчки" 

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