ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
на процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0032
№ РД 24 - .

..от
) .Ш
гр. Велико Търново

. . 2019 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор на обект „Модернизация
и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“,
гр. Велико Търново“, открита с Решение № РД 24-80 от дата 24.06.2019 г., обявление с ID №
918169, публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален
номер № 00073-2019-0032 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с №
2019/S 123-300603 от 28.06.2019 г., и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/689. с общата прогнозна стойност от 17
602.20 лв. без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново - Даниел Димитров Панов, е публичен възложител по
чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2,
тел: 062/619 231; 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/689
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - Обществени
услуги.
II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката - услуги
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „Упражняване на
независим строителен надзор на обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“
11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности:
— дейност 1 — оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите — следва да се извърши като комплексен доклад за съществените
изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1— 6 и ал. 3 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5
от ЗУТ, и
— дейност 2 — упражняване на независим строителен надзор за обект „Модернизация и
внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. В.
Търново“.

Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от избрания изпълнител на обществената
поръчка, са:
1. Изпълнение на обекта в срок и по ефективен и прозрачен начин в съответствие с
изискванията на отговорните институции, договора и приложимото законодателство.
2. Получаване на всички строителни документи съгласно приложимото законодателство
по време и при приключване реализацията на инвестиционния проект.
11.4. Основен CPV код: 71310000
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП
III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.
1. Процедурата е открита с Решение № 24-80 от дата 24.06.2019 г. на Кмета на Община
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0032
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IV.
1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно „Възложителят прекратява
процедурата поради това, че са установени нарушения при откриването й, които не могат да
бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата“
IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С Решение 24-80 от дата 24.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Модернизация и внедряване на
мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико
Търново“
Поради възникнал технически проблем при обслужване на електронната платформа на
профила на купувача се установи, че не е осигурен достъп до файл съдържащ образец на ЕЕДОП,
който е необходим на участниците за изготвяне на офертите. Установява се наличие на правно
основание за прекратяване на процедурата на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно са
установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.
Спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция и на публичност и
прозрачност изисква прекратяване на процедурата, с оглед неосигурения поради технически
причини пълен достъп на информация от документацията за възлагане на обществената поръчка.
Въпросната процедура ще бъде открита отново с документацията в пълния й вид, с оглед
на това да бъде осигурена възможност и достатъчно време участниците да подготвят офертите
си и организират участието си в процедурата. Прекратяването на настоящата процедура цели
осигуряване на възможност за широко участие и постъпването на голям брой оферти, получаване
на конкурентни оферти и избор на икономически най - изгодна оферта. Поради изтичане на
законоустановените срокове по чл.100 от ЗОП информацията, до която не е осигурено
навременно достъп към днешна дата не може да бъде публикувана. С оглед осигуряваното на
законосъобразност прекратявам, като същата ще бъде предмет на ново обявяване.

V. Съгласно чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението
ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: https://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/689.
VI. Съгласно чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗОЩпредложение първо) в срок до седем дни от влизане
в сила на настоящото решение за прекратяване на позициите, да бъде изпратено за публикуване
в АОП обявление за възлагане на поръчка.
VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “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 участници, за които е приложима хипотезата на чл. 197, ал.1, т.7 от
ЗО П .
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Изготвил и съгласувал:
Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679.

