
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

за прекратяван а процедура

№ МЖ:Ж\

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 108, т. 4 
от ЗОП и писмо до АОП с изх. № 12 -  161 -  30/28.08.2017 г. във връзка с обществена 
поръчка, чрез открита процедура с предмет: "Изграждане на нови детски площадки 
и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община 
Велико Търново", с уникален номер в Регистъра на АОП 00073 -  2017 -  0041, открита 
с Решение № РД 24 -  67/08.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с връзка 
към електронна преписка в профила на купувача: https ://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/pro fil-na-kupuvacha/514. с прогнозна обща стойност без ДДС: 
528000.00 (петстотин двадесет и осем хиляди) лева:

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т. 9 от

1.1.Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 
2, тел: 062 619229; 062 619 251, e-mail: mop vt@,abv.bg. факс: 062 619 251;

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/514.
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  

Обществени услуги.

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Строителство;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на 

съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново".
11.3. Кратко описание на поръчката:
Предметът на поръчката включва изграждане на нови детски площадки на 

открито, в това число и тяхното проектиране, както и обновяване на вече 
съществуващи такива. Видовете работи включват: демонтаж на съоръжения; направа на 
изкопи; доставка и монтаж на бордюри, плочи, павета боядисване; полагане на бетон, 
разбиване на бетон; доставка и монтаж на пейки, беседки, фитнес уреди, 
ударопоглъщаща каучукова настилка, люлки, шведска стена и др. съоръжения; В 
обхвата на поръчката попада и гаранционната поддръжка на изградените площадки.

ЗОП.

http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-


11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 45236210;
Описание: Строителни работи на терени на детски площадки
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-67/08.08.2017 г. на Кмета на 

Община Велико Търново.
III.2. Документ, за който се отнася това Решение:
III.4. Уникален номер на поръчката: 00073-2017-0041

IV. ПРЕКРАТЯВАМ:
Открита процедура с предмет: "Изграждане на нови детски площадки и 

основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община 
Велико Търново".

IV. 1 .Правно основание -  чл. 110, ал. 1, т. 5, от ЗОП.
IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:

С Решение № РД 24 -  67/08.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
открита обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Изграждане на нови 
детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито 
в Община Велико Търново".

В срока за събиране на оферти е установено разминаване между посочената 
информация в раздел VI.3) Допълнителна информация от обявлението: „Гаранцията 
за изпълнение е в размер на 4 % от стойността на възлагателното писмо без 
ДДС“, и тази, съдържаща се в документацията на участие, в раздел 7 „Гаранции“, и в 
чл. 29 от проекта на договор, а именно: „Гаранцията за изпълнение се определя на 4 
(четири) % от прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението 
(528 000.00 лева без ДДС), а именно: 21 120.00 (двадесет и една хиляди сто и 
двадесет лева)“ . Освен това, във връзка с получено запитване, Възложителят е 
установил, че има грешка и в Приложение 1 „Видове работи“, относно мерните 
единици за някои от посочените видове работа. По отношение на това несъответствие в 
профила на купувача е публикувано разяснение с изх. № 91 -  00 -  275/15.08.2017 г., 
където са посочени правилните мерни единици.

Във връзка с така установените несъответствия и на основание чл. 100, ал. 3 от 
ЗОП от възложителя е изпратено за публикуване и Решение за промяна № РД 24 -  
76/24.08.2017 г. В отговор на изпратената информация, от Службата за публикации на 
Европейския съюз е получен отказ за публикация № 17 -  354812-001 (TED 14 -  2017 - 
802297).

Тъй като посочените несъответствия няма как да бъдат коригирани и отстранени 
без да бъдат засегнати първоначално обявените от Възложителя условия, то на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП Възложителят счита, че процедурата, с предмет: 
"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито в Община Велико Търново", с уникален номер в 
Регистъра на АОП 00073 -  2017 -  0041, открита с Решение № РД 24 -  67/08.08.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, следва да бъде прекратена.



V. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197 от ЗОП и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 
4070, e-mail: cpcadmin@cpc.be, фа: 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрола по изпълнението оведта ще упражнявам лично.

Съгласувал:

Надя Петрова
Директор на дирейция „Обществени поръчки“

Изготвил и съгласувал: /~
Г рета Маринова /
Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




