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СЪОБЩЕНИЕ 
по чл. 193 от Закона за обществените поръчки 

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените 
мотиви в Протокол от 16.01.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед №РД 22 - 106 от 
16.01.2018 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в отговор на обява 
№ОБ - 1 от 04.01.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по 
местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване 
популацията на безстопанствените кучета", с публикувана Информация за обява с ID 
9071993 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с Изх. №12 - 150 - 1/12.01.2018 г., публикувана 
в ПОП с ID №9072164 на 12.01.2018 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/548, 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви: 

Оферта с вх. №5300 - 4509 - 2/11.01.2018 г. от 15:52 часа на ЕТ „Пролет - Йордан 
Йорданов", гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мангов" №22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 
63 59 75, e-mail: proletyy(g)abv.bg, лице за контакти: Йордан Йорданов, не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката и комисията единодушно е приела, че е 
налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП. 

С протокол от дата 16.01.2018 г., комисията е констатирала, че: 
Участникът е предложил Единична цена за залавяне на 1 брой куче - 55,00 лв. без 

ДДС, както и следните показатели на ценообразуване за допълнителни видове работи: 
S Средна часова ставка - 3,30 лв./чч; 
S Допълнителни разходи върху ФРЗ - 90%; 
•S Допълнителни разходи върху механизация - 3%; 
•S Печалба -5%; 
•S Доставно-складови разходи - 5%. 

За извършване оценка на офертата следва да се вземе предвид предложения от 
участника ценови показател Ц - Общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 
бр. куче (без ДДС), числото на показателя средна часова ставка, числото на показателя 
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допълнителни разходи върху ФРЗ, числото на показателя допълнителни разходи върху 
механизация, числото на показателя печалба и числото на показателя доставно-
складови разходи, съгласно образец „Предлагана цена". 

Записаният в образец №4 Ценово предложение от участника Общ сбор от предлаганите 
единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС), числото на показателя средна часова 
ставка, числото на показателя допълнителни разходи върху ФРЗ, числото на показателя 
допълнителни разходи върху механизация, числото на показателя печалба и числото на 
показателя доставно-складови разходи е 106,30. 

От така представеното Общо число, комисията единодушно е констатирала, че 
има несъответствие с посоченото в документацията и методиката за оценка в 
Техническата спецификация за начин на определяне на Сбора, като в него не е включена 
единичната цена за залавяне на 1 брой куче, а само сбора от числата на показателите за 
ценообразуване за допълнителни видове работи. 

Съгласно изискванията в документацията, както и записа, направен в образец №4, 
Общото число е сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС) и 
числото на показателя средна часова ставка, числото на показателя допълнителни разходи 
върху ФРЗ, числото на показателя допълнителни разходи върху механизация, числото на 
показателя печалба и числото на показателя доставно-складови разходи. 

В тази връзка, комисията единодушна е констатирала, че предложения от участника 
Общ сбор не е изчислен в съответствие с изискванията на Възложителя и не може да се 
направи оценка, съгласно Методиката за оценка в Техническата спецификация. 

Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване 
участника ЕТ „Пролет — Йордан Йорданов", гр. Велико Търново на основание чл. 107, т. 2, б, 
„а" от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Въз основа на горепосоченото прекратявам възлагането на обществената поръчка на 
основание чл. 193 от ЗОП във връзка с чл. 1 lQ^aS. 1, т. 2 от ЗОП. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ /-
Кмет на Община Велико 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




