
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШ ЕНИЕ
за прекратяване на обособена позиция № 1 

по процедура с уникален номер в РОП: 00073- 2018-0001

Ж ш  о х  ьт....2ш,
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6 от ЗОП и чл. 108, т. 4 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както 
следва: протокол № 1 от 13.02.2018 г., протокол № 2 от 18.07.2018 г., протокол № 3 от
27.07.2018 г., протокол № 4 от 27.07.2018 г. и доклад от 27.07.2018 г. на Комисията, назначена 
със Заповед № РД 22-282/13.02.2018 г., изменена със Заповед № РД 22-1201/17.07.2018 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в 
открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново ” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020", по обособени позиции:

Обособена позиция M l -  „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения ” 
Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения ”
Обособена позиция №  3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 

заведения”
Обособена позиция №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 

презентация ”
Обособена позиция №  5 - „Спортниуреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щ ори”
Обособена позиция №  7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички” 
Обособена позиция №  8 - „Косачка”
Обособена позиция №  9 - „Фризьорски пакет”, открита с Решение РД 24-2 от

04.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 08.01.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 822751, с публикувано обявление с ID 
822752 на дата 08.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, изменена с 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-6 от
22.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 825927, с уникален номер в РОП 
00073-2018-0001, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551 и прогнозна стойност на поръчката 
513 402,75 лв. без ДДС, а по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 -  88 108,27 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 2 -  211 438,71 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 3 -  148 401,46 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 4 -  28 685,08 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 5 -  5 211,36 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 6 -  16 808,87 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 7 -  13 200,00 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 8 -  549,00 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 9 -  1000,00 лв. без ДДС
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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 6195229; 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-tamovo.bg 
Адрес на профила на купувача:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
1.2.Вид на възложителя и основна дейност:
Местен орган с основна дейност -  Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Доставка;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по 

проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“, по обособени позиции:

Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения” 
Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения”
Обособена позиция №  3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и 

детски заведения”
Обособена позиция №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 

презентация”
Обособена позиция №  5 - „Спортни уреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щори”
Обособена позиция №  7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички” 
Обособена позиция №  8 - „Косачка”
Обособена позиция № 9  - „Фризьорски пакет”.

11.3. Кратко описание на поръчката:
Поръчката включва доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детските и 

учебните заведения обект на интервенция по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново”, а именно: ДГ „Ален мак”, ДГ „Рада Войвода”, СУ 
„Владимир Комаров”, СУ „Г.С.Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” и ДГ 
„Пролет”.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по всяка 
от обособените позиции, са подробно описани в Техническите спецификации приложени към 
документацията.

Обособена позиция № 1: Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения - 
включва доставка и монтаж на различни работни маси -  27 бр., шкаф мивки с различен брой 
гнезда -  32 бр., шкафове - с плъзгащи или отваряеми врати -  57 бр., метални гардероби -  13 
бр., стелажи -  24 бр. и други артикули от неръждаема стомана, метал и алуминий 
предназначени за кухненско обзавеждане и оборудване на детски градини и училища. 
Прогнозна стойност -  88 108,27 лева без ДДС.
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Обособена позиция № 2: Мебели за учебни и детски заведения - включва доставка и 
монтаж на различни видове маси /детски, ученически/ -  297 бр., различни столове /детски, 
ученически, посетителски/ -  739 бр., различни шкафове -  23 бр., дивани -  6 бр., скамейки -  27 
бр., различни бюра -  90 бр., различни секции -  19 бр., комплект маси за хранене и столове -  
66 бр., гардероби -  различни видове -  181 бр., детски легла -  329 бр., матраци -  306 бр. и 
други артикули необходими за цялостно обзавеждане на детски градини и училища. 
Прогнозна стойност -  211 438,71 лева без ДДС.

Обособена позиция № 3: Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 
заведения - включва доставка и монтаж на различни видове готварски печки -  6 бр., различни 
котлони -  5 бр., абсорбатори -  6 бр., хладилници/фризери -  9 бр., съдомиални машини -  9 бр., 
каландри -  3 бр., колона за пране и сушене -  2 бр., професионална пералня -  2 бр., 
професионална зеленчукорезачка -  2 бр., картофобелачка -  3 бр., месомелачка -  2 бр., 
тестомесачка -  1 бр., миксер -  2 бр., електронна везна -  4 бр., микровълнова фурна -  1 бр., 
климатик -  2 бр. и други артикули необходими за оборудване на кухненски сектор и перални 
помещения в детски градини и училища. Прогнозна стойност -  148 401,46 лева без ДДС.

Обособена позиция № 4: Компютърна техника, периферия и средства за презентация - 
включва доставка и монтаж на интерактивни дъски -  8 бр., проектори -  8 бр., компютърни 
конфигурации -  5 бр., преносими компютри -  19 бр., принтери -  6 бр., бели дъски -  4 бр. и 
други артикули необходими за оборудване на детски градини и училища. Прогнозна стойност
-  28 685,08 лева без ДДС.

Обособена позиция № 5: Спортни уреди и оборудване - включва доставка и монтаж на 
волейболна мрежа -  2 бр., мрежа за баскетболен кош -  10 бр., обръщало за резултат -  1 бр., 
гимнастически пейки -  5 бр., пътека за бягане -  1 бр., велоергометър -  1 бр., комбиниран уред
-  1 бр., кростренажор -  1 бр., уред за коремни преси -  2 бр. и др. артикули необходими за 
оборудване на физкултурен салон и фитнес в СУ „Владимир Комаров”. Прогнозна стойност -  
5 211,36 лева без ДДС.

Изпълнението на доставката и монтажът на предвиденото обзавеждане и оборудване 
ще се извърши поетапно, след приключване на строително-монтажните работи по всеки един 
обект и тяхното предаване от строителя на Възложителя, което се очаква да се случи в 
различни периоди на 2019 год. Крайният срок за изпълнение на строителството е 04.04.2019 г. 
След приключване на строително-монтажните работи по съответния обект, Възложителят или 
упълномощен негов представител възлага писмено видовете и количествата оборудване и 
обзавеждане в зависимост от конкретния обект с възлагателно писмо до Изпълнителя. За 
доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в проекта са предвидени четири месеца, за 
които да бъдат извършени дейностите в обхвата на поръчката. Избраният за изпълнител 
следва при доставката да монтира доставеното в съответните обекти и помещения, както и да 
участва заедно с представител на Възложителя в проверка за правилното им функциониране. 
Доставката на обзавеждането и оборудването се удостоверява с приемо-предавателен 
протокол.

Позиции №6, №7, №8 и №9 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, тъй като общата им стойност не 
надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумите по всяка от позициите са по-ниски 
от 156 464 лв. без ДДС.

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 39150000;
Описание: Различни видове мебелировка и оборудване.
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМ ИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-2 от 04.01.2018 г. на Кмета на Община 

Велико Търново, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или
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допълнителна информация РД 24-6 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
като с Решение № РД 24-9 от 02.02.2018 г. е прекратена в частта на обособена позиции № 3, а 
с Решение № РД 24-71 от 18.07.2018 г. е прекратена в частта за обособена позиция № 5.

III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0001

IV. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните участници и оферти за 
Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения

IV. 1. Оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г., 10:07 ч. на Консорциум „Екселор-ДМ 
Стил”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 36, Бизнес 
сграда „Перла парк”, ет. 3, тел.: 02/905 50 60, факс: 02/905 50 70, e-mail: office@excelor.bg, 
лице за контакти: Миглена Василева, с участници в консорциума: „Екселор холдинг 
груп” ЕООД, с ЕИК 203310248 и „Делта мебел стил” ЕООД, с ЕИК 204005047, подадена 
за Обособена позииия №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения ”

Правно основание -  чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неотговаряне на поставен критерий за 
подбор и неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, 
буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката

Мотиви за отстраняване:
Мотиви, отразени в протокол № 3 от 27.07.2018 г. и доклада от работата на 

комисията, както следва:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в 

офертата на Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, описани в Протокол № 1, заедно с 
допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-1944-2/25.07.2018 г. (описани в 
протокол № 3 от 27.07.2018 г.), комисията се обедини единодушно, че участникът с 
представената информация не удостоверява съответствие с изискванията към критериите 
за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане 
за учебни и детски заведения

В протокол № 2 от дата 18.07.2018 г. комисията е констатирала следното:
„Участникът Консорциум „Екселор-ДМ Стил” е представил един ЕЕДОП, с който 

участва за Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения” и 
Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”.

Представил е и по един ЕЕДОП от съдружниците в консорциума: „Екселор холдинг 
груп” ЕООД и „Делта мебел стил” ЕООД, за Обособена позиция № 1 - „Кухненско 
обзавеждане за учебни и детски заведения” и Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и 
детски заведения”.

Относно представения ЕЕДОП от Консорциум „Екселор-ДМ Стил”:
1. Съгласно документацията и обявлението за възлагане на обществената поръчка е 

поставено изискване участникът да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема 
производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на 
посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:

За обособена позиция 1: различно кухненско обзавеждане и оборудване от 
неръждаема стомана с общ обем не по-малко от 20 бр. маси и/или шкафове и/или стелажи 
независимо от размера им.

За обособена позиция 2: различни мебели с общ обем не по-малко от 200 бр. 
гардероби и/или легла и/или маси и/или столове независимо от размера им.
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В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални 
способности”, т. 16) от представения ЕЕДОП, участника Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, 
посочва: „ Информацията се съдържа в ЕЕДОП на Делта Мебел Стил ЕООД - съдружник в 
консорциума

Съгласно предварително обявените условия в обявлението и в документацията на 
поръчката „При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени 
в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл.59, ал.6 от ЗОП)” 
Участник в процедурата е Консорциум „Екселор-ДМ Стил” и съответно, той трябва да докаже 
съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя.”

2. В Представения ЕЕДОП на съдружника в Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, „Делта 
Мебел Стил” ЕООД, с който участникът доказва съответствието си с критериите за подбор 
поставени от възложителя, в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 
професионални способности”, т. 16) е посочена следната информация:

„ Доставка на мебели и оборудване. Сума - 101 000,00 лв. Дати: 05.09.2017-08.01.2018. 
Получатели -  Артисимо ЕООД’’

„Доставка на обзавеждане и оборудване. Сума - 112 000,00 лв. Дати: 06.06.2017-
11.10.2017. Получатели -  Блиц клуб Геймс ЕООД”

От съдържащата се информация в ЕЕДОП, не става ясно дали съдружникът „Делта 
Мебел Стил” ЕООД, с който участникът Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, доказва 
съответствие с критериите за подбор, е изпълнил минималният обем идентичен или сходен с 
този на поръчката съгласно предварително обявените условия в обявлението и 
документацията, а именно:

„За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема 
производство и/ш и доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни 
на посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: 

За обособена позиция 1: различно кухненско обзавеждане и оборудване от 
неръждаема стомана с обгц обем не по-малко от 20 бр. маси и/ши шкафове и/или стелажи 
независимо от размера им.

За обособена позиция 2: различни мебели с обгц обем не по-малко от 200 бр. гардероби 
и/или легла и/ши маси и/или столове независимо от размера им. ”

От съдържащата се информация, комисията не установява съответствие с критериите 
за подбор. ”

В представения от участника с отговор с вх. № 53-1944-2/25.07.2018 г., ЕЕДОП в
Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”, т. 16), 
участникът е посочил следната информация:

„Доставка на обзавеждане и оборудване, включващо 26 бр. маси, 3 бр. стелажи, 26 
бр. контейнери. Сума - 112 000,00 лв. Дати: 06.06.2017-11.10.2017. Получатели -  Блиц 
клуб Геймс ЕООД”

Съгласно документацията и обявлението за възлагане на обществената поръчка е 
поставено изискване участникът да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

„За идентичен ш и сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема 
производство и/ш и доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни 
на посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: 

За обособена позиция 1: различно кухненско обзавеждане и оборудване от 
неръждаема стомана с общ обем не по-малко от 20 бр. маси и/или шкафове и/ши стелажи
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независимо от размера им. ”
От съдържащата се информация в представения с отговор с вх. № 53-1944- 

2/25.07.2018 г., ЕЕДОП, обаче не става ясно дали доставеното обзавеждане и оборудване е от 
неръждаема стомана, каквото е изискването на възложителя.

На основание констатациите обективирани в протокол № 3, комисията единодушно 
решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата за 
Обособена позиция № 1.

Съгласно предварително обявените условия в обявлението и в документацията на 
поръчката, възложителят отстранява от процедурата участник: който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 
обществена поръчка или в документацията; и който след предоставена възможност по реда на 
чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът не е декларирал, липсата на определени 
обстоятелства или не всички лица, за които има изискване да декларират липсата на 
определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, 
изискан от възложителя ангажимент.

На основание подробно посочените мотиви в протокол № 3 от дата 27.07.2018 г. от 
работата на комисията и посочени и в доклад от същата дата, комисията единодушно е 
предложила на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание 
чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неотговаряне на поставен критерий за подбор и неизпълнение на 
условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

IV. 2. Оферта с вх. № 53-1756-1/09.02.2018 г., 09:25 ч. на „БИС” ООД, с ЕИК 
102904211, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 28 и адрес 
за кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бул. „Димитър Димов” блок 184, магазин № 6 
за професионално кухненско оборудване, тел.: 056/840 456, факс: 056/71 66 61, e-mail: 
bisltd@abv.bg, лице за контакти: Атанас Суански, подадена за Обособена позиция №  1 - 
„Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения”

Правно основание -  на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне 
на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Мотиви за отстраняване:
Мотиви, отразени в протокол № 4 от 27.07.2018 г. и доклада от работата на 

комисията, както следва:
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 

същото несъответства на предварително обявените условия и изискванията на 
документацията.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в 
размер на 98 550,00 лева без ДДС, е над предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 1, посочена в обявлението и документацията, което не е допустимо. 
Също така от предложените възнаграждения за четири от обектите включени в позицията са 
над предварително обявените прогнозни стойности за всеки от тях, а именно: за обекти - ДГ 
„Ален мак”, ДГ „Рада Войвода”, СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” 
и ДГ „Пролет”_____________________ ________________________ ___________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и 

монтаж без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 88 108,27 98 550.00

За Обект Д Г ,, Ален мак ” 17 437,59 29 520,00
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За Обект Д Г  „Рада Войвода” 10 629,68 16 750.00
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 50 329,38 36 500,00
За Обект СУ ,,Г. С. Раковски ” и 
,, Спортно училище -  Велико 
Търново ”

5 196,62 7 9 70.00

За Обект Д Г  „ Пролет ” 4 515,00 7810,00

Съгласно предварително обявените условия стр.53 от документацията:
„Прогнозната стойност по всяка обособена позиция и за всеки обект е максимални 

стойност за офериране от участниците.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

максимална стойност на отделната обособена позиция и на всеки обект.
Оферти, надхвърлящи горепосочените максимални стойности на отделната 

обособена позиция и на всеки обект, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, 
поради несъответствие с това предварително обявено условие. ”

На основание подробно посочените мотиви в протокол № 4 от дата 27.07.2018 г. от 
работата на комисията и посочени и в доклад от същата дата, комисията единодушно е 
предложила на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание 
чл. 107. т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.

V. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

V.I. Описание на самостоятелно обособената позиция, за която се прекратява 
процедурата:

Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения ”

V.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения”, с мотивирано решение, поради това, че всички подадени оферти са неподходящи 
по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

V.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за Обособена позиция № 1:
За участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 

1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения”, са постъпили две оферти на 
„БИС” ООД и Консорциум „Екселор-ДМ Стил”. Комисията е взела единодушно решение 
да предложи участниците за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция № 
1, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неотговаряне на поставен критерий за подбор и 
неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 
ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката, при мотивите, посочени по-горе и отразени в протоколи № 3 и протокол № 4 от
27.07.2018 г. и доклада на комисията.

С оглед изложеното, за Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни 
и детски заведения”, няма допуснат участник, предвид факта, че офертите представени от 
всички участниците са неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, което дава 
основание обособена позиция № 1 от горепосочената процедура да бъде прекратена на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

VI. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде изпратено на
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участниците в 3-дневен срок от издаването му.

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/551/.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
може да се подава от всекъпааинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комжлшта за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витош а № 18, с 
копие и до Възложителя. /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




