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

РЕШЕНИЕ
За прекратяване на обособена позиция №1

по процедура с„уникален номеров РОП: 00073-2019-0018 
№ РД 24-.\ф .Ч ............. от . . . . О . Ш  2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл. 
110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, във връзка процедура, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка е предмет: Доставка на автомобили по позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили -  пикап за 
нуждите на ОП „Зелени системи“, Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов
автомобил за нуждите на Дирекция „ОМДС“, открита е Решение № РД 24-56 от 07.05.2019
г. на Кмета на Община Велико Търново, е публикувано обявление с ГО 910245 на дата 
09.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2019- 
0018, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: ЬЦрБУАллллл/л/еПко- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/672/ и прогнозна стойност на поръчката до 56 231.66лв. без 
Д ДС, а по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили -  пикап за нуждите на 
ОП „Зелени системи“ до 38 333.33лв. без ДДС;
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция 
„ОМДС“ до 17898.33 лв. без ДДС;

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

I.1. Адрес -  Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062 619228; 062 619229, 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/672/

I.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  Обществени 
услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

II. 1. Обект на поръчката -  Доставки;

II.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
Доставка на автомобили по позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили -  пикап за 
нуждите на ОП „Зелени системи“
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция 
„ОМДС“

II.3. Кратко описание на поръчката:
Предметът на поръчката по обособена позиция №1 включва доставка на два броя 

употребявани автомобили пикапи, с 4+1 места, дълга база и твърдо покривало на товарния 
отсек.
Предмета на поръчката по обособена позиция №2 включва доставка на един брой фабрично 
нов автомобил.
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11.4. Основен СРУ код: 34110000 
Описание: Леки автомобили

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
111.1. № РД 24-56 от 07.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, е публикувано 

обявление е ID 910245 на дата 09.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
и уникален номер 00073-2019-0018

111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0018

IV. ПРЕКРАТЯВАМ:
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили -  пикап за 

нуждите на ОП „Зелени системи“ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА 
НА ЧЛ.18, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП.

IV.1. Мотиви за прекратяване на процедурата:
Обособена позиция №1 се прекратява тъй като е постъпила докладна записка е наш 

вх.№53-502-20/29.05.19г. от Директора на ОП „Зелени системи“ с мотиви обуславящи 
необходимостта от преработване на методиката за оценка на оферти, което условие безспорно 
се отразява върху кръга на заинтересованите лица.

V. Съгласно чл. 24, ал.1, т.1 от ППЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/672/

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. 
Витоша № 18, е копие и до Възложителя. Съгласно определението на §2, т. 13 от ДР на ЗОП не 
са налице заинтересовани участн^щ, за които е приложима хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП.

Контрол по изпълнениетД н^ рбщението ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПХНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛЙко/ГЪРН

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дир ОЦ

Трета Маринова 
Юрисконсулт в ди^ёкция ОП

Зорница Кънчева/ 
Началник отдел ОЯ
Изготвил:
Александър Колей 
Главен експерт в дирекцйя
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