
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 и обособена позиция №3 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП във връзка с чл.106, ал.6 
от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протокол от дати 12.08.2019г. от 14:00ч. и 
от 15:00ч. и от 16.08.2019г. от 09:00ч. и доклад от дата 16.08.2019 г., на Комисията назначена с 
моя Заповед № РД 22- 1311 от 12.08.2019 г., със задача да провери съответствието на офертите 
с предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите 
оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Доставка на 
автомобили по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за 
нуждите на ОП „Зелени системи", с прогнозна стойност - 38 333.33 лв. без ДДС 
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за 
нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M90P001-2.040-0085-
С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико 
Търново", Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
социален фонд, с прогнозна стойност - 36250.00 лв. без ДДС 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за 
нуждите на ОП „Горско стопанство", с прогнозна стойност - 16 604.17 лв. без ДДС 
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция 
„ОМДС", с прогнозна стойност - 17 898,33 лв. без ДДС лв. без ДДС 
Забележка: Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на обособената 
позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и стойността й, възложена 
по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Откритата 
процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 920626 на дата 08.07.2019 г., с 
уникален номер в РОП: 00073-2019-0036, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bR/profil-na-kupuvacha/695/ с обща прогнозна стойност -
91 187,50 лв. без ДДС 

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

1.1. 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-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/695/ 

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

гр. Велико Търново 2019г. 

ЗОП. 

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bR/profil-na-kupuvacha/695/
mailto:mop_vt@abv.bg
http://www.veliko-tarnovo.bg
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II-1. Обект на поръчката - Доставки; 

11.2. 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 (миниван/пикап) за 
нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M90P001-2.040-0085-
С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико 
Търново", Процедура BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
социален фонд 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за 
нуждите на ОП „Горско стопанство" 
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция 
„ОМДС", с прогнозна стойност 

11.3. 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. Предмета на поръчката по обособена позиция №3 
включва доставка на един брой фабрично нов високопроходим автомобил. 

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 34110000 
Описание: Леки автомобили 
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура. 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
111.1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-93 от 05.07.2019 г. на Кмета на 

Община Велико Търново. 
111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0036. 

IV. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за нуждите на ОП „Зелени 
системи" и обособена позиция №3 „Доставка на фабрично нов високо проходим 
автомобил за нуждите на ОП „Горско стопанство" следните участници и оферти: 

IV.1. Оферта от „Рив Комерс София" ЕООД, с вх. №5300-20871-
2/07.08.2019г. в 09:55ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9008, Улица 
„Веслец" №37, тел: 0877939788, email: rivkomers@abv.bg , лице за контакт: Росица 
Чалъкова за обособена позиция №1 

Правно 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. 

Мотиви за отстраняване: 
Мотивите, отразени в протокол от дата 12.08.2019г. от 15:00ч. и доклада от 

работата на комисията, както следва: 

Участника е изготвил и представил техническо предложение в съответствие с 
изискванията на Възложителя. За автомобил-пикап №1, участника е предложил пикап 
Марка Мицубиши. модел L200, 2,5 DID, което съответства на поставените минимални 
изисквания в техническата спецификация. За автомобил -пикап №2 участника е 
предложил пикап Марка СангЙонг, модел Actyon Sports 2,0 cdi. Участника е 
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представил и снимков материал на магнитен носител. Съгласно техническата 
спецификация възложителя е поставил еднозначно изискване за „Ръчно включване на 
системата 4x4". Видно от представения снимков материал, включването на системата 
4x4, е с бутон тоест електрическо. За представения пикап №1, участника се е съобразил 
с изискванията на Възложителя и при него включването се осъществява „Ръчно" чрез 
„лост" в непосредствена близост до скоростния лост. Така предложеният автомобил -
пикап №2 не отговаря на изискванията на Възложителя. 

Решението за откриване е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали 
задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от 
ППЗОП „Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които 
е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 
от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, 
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция 
№1 на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки. 

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно е предложила за 
отстраняване участника „Рив Комерс София" ЕООД за обособена позиция № 1 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. 

IV.2. Оферта от „НАР" ООД, с вх. №5300-5338-1/08.08.2019г. в 11:57ч., с 
адрес за кореспонденция: град Хасково, ПК 6300, бул. „Съединение" №69, тел: 
038622565, email: nar bg@abv.bg , лице за контакт: Музафер Рамадан за 
обособена позиция №3 

Правно 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. 

Мотиви за отстраняване: 
Мотивите, отразени в протокол от дата 12.08.2019г. от 15:00ч. и доклада от 

работата на комисията, както следва: 

Участникът е представил техническо предложение, в което е попълнил 
необходимата информация съгласно условията на поръчката. На страница №2 от 
техническото предложение, участникът е допълнил следния текст „Валидността на 
офертата е 30 дни" 
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Съгласно условията на обществената поръчката посочени на стр. 43 „ Чрез 
представянето на Техническото предложение по чл.39, ал.З, тА от ППЗОП, 
участниците приемат посоченият срок на валидност на офертите съгласно 
определения в обявлението за обществената поръчка, като също така приемат и 
клаузите на приложения проект на договор към документацията.„.Посоченият срок 
на валидност в обявлението е 31.12.2019г. 
Видно от горното, участникът първо е изменил утвърдения образец към 
документацията, като същевременно чрез вписването на срок на валидност на офертата 
участникът е предложил по-кратък срок на валидност на офертата си и не е приел 
условията заложени от Възложителя. 

Решението за откриване е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали 
задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от 
ППЗОП „Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които 
е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 
от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, 
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция 
№ 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки. 

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предложила за 
отстраняване участника „НАР" ООД за обособена позиция № 3 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. 

V. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

V.I. Описание на самостоятелно обособената позиция, за която се 
прекратява процедурата: 
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за нуждите на 
ОП „Зелени системи" 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за нуждите на 
ОП „Горско стопанство" 
V.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. Н-ро от ЗОП, а именно 

възложителят прекратява процедурата за обособена позиция № 1: „Доставка на два 
броя употребявани автомобили - пикап за нуждите на ОП „Зелени системи" и 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за нуждите на 
ОП „Горско стопанство" 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 и 
обособена позиция №3: 

За участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособена 
позиция № 1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за нуждите на 
ОП „Зелени системи" и Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо 
проходим автомобил за нуждите на ОП „Горско стопанство" е постъпила по 1 оферта, 
която е отстранена от участие в процедурата за обособена позиция № 1 и обособена 
позиция №3 на основание чл. чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, при мотивите, посочени по-
горе и отразени в протокол от дата 12.08.2019г. от 15:00ч. и доклада на комисията. 

С оглед изложеното, за обособена позиция № 1 и обособнена позиция №3 няма 
допуснати участници, предвид факта, че офертите на участниците са неподходящи 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, предл. 
11-ро от ЗОП. 

VI. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото 
решение да се изпрати на участника и да се публикува в профила на купувача, ведно с 
протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача : https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/695/ 

VII. 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, с копие и до Възложителя. 

Контрол по изпълнението на решението ще упражнявам лично. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
СНЕЖАНА, ДАНЕВА-ИВАНОВА 
Заместник-кмет „ Финанси " в Община Велико Търново 

(Съгласно Заповед №РД 22-1348 от 16.08.2019г. 
на Кмета на Община Велико Търново) 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор Дирекция ОП 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекция ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт Дирекция ОП. 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


