
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0035 

№ РД 2 4 -3 .^ ..7 ..Ъ ^ .^ Ь ...2 0 1 8  г .

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал.1, 
т.1 и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.8, с 
предмет: „Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за 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“”, открита с Решение РД 24-88 от 16.08.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, публикувано на дата 16.08.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП под ID 863315, с уникален номер в РОП 00073-2018-0035, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/612. с прогнозна стойност без ДДС: 5 211,36 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 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/612

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 спортни уреди и оборудване за 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“”.
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11.3. Кратко описание на поръчката:
Дейностите предмет на поръчката включват доставка и монтаж на Спортни уреди и 

оборудване в детските и учебните заведения обект на интервенция по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, а именно: в СУ 
„Владимир Комаров”.

Позицията 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”. Всички артикули, тяхното количество и технически 
параметри и характеристики са подробно описани в Техническата спецификация приложена 
към поканата за участие.

Изпълнението на доставката и монтажът на предвиденото обзавеждане и оборудване ще 
се извърши поетапно, при приключване на строително-монтажните работи по обекта, 
съобразно договора за СМР. След приключване на строително-монтажните работи по обекта, 
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. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа не може да надвишава 
120 календарни дни и не може да бъде по кратък от 30 календарни дни.

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 39150000;
Описание: Различни видове мебелировка и оборудване.
11.5. Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-88 от 16.08.18 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0035

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

„Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за 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“”.

IV. 1.Правно основание -  чл. 110, ал.1 т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато не е подадена нито една оферта.

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
Съгласно констативен протокол с дата 27.08.2018 от отдел „Информационно-техническо 

обслужване” в предварително определения срок за подаване на оферти до 17:00 на дата 
24.08.2018 г. в „Общински център за услуги и информация на граждани” в сградата на Община 
Велико Търново не е постъпила оферта от поканения участник. С оглед тези обстоятелства е 
налице основание за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 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/612/.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от 
получаването на решението за прекратяване на процедурата от всеки заинтересуван участник. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложителя. Съгласно определението на §2, т. 13 от ДР не са налице 
заинтересовани участници, при които не е приложима хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

За Кмет:
Проф. Георги ' Камарашев
Заместник-кмет „ Строителство и 
устройство на територията ” 
в Община Велико Търново 
Съгласно Заповед №  РД 22-1433/21.08.20'

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на диреки )П

Явор Иванов 1 /
Юрисконсулт в дирекция ОП

Изготвил: \
Мая Тодоров
Старши ексш зекция ОП

/

С v

3

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/612/
gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




