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

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособена п о з и ц и я  № 3 и  обособена п о з и ц и я  № 4 по процедура е
уникален номер в РОИ: 00073-2019-0043

№ РД 24 - от 2019 т.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във 
връзка с чл.110, an. 1, т. 9 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: „Доставка на служебно и работно 
облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“

Обособена позиция 1: Служебно облекло 
Обособена позиция 2: Работно облекло 
Обособена позиция 3: Обувки 
Обособена позиция 4: Лични предпазни средства,

открита с Решение № РД 24 -  110 от 08.08.2019 г., обявление с ID № 927049, публикувано в 
електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00073-2019- 
0043 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с № 2019/S 155-381717 
от 12.08.2019 г., и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703. е обща прогнозна стойност 467572.92 
лева без ДДС

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел 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-tarnovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703
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: „Доставка на служебно 

и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико 
Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции”
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11.3. Кратко описание на поръчката: Доставка на служебно и работно облекло, обувки 
и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, 
разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции, с обхват 
съгласно Техническите спецификации: обособена позиция 1: Служебно облекло; обособена 
позиция 2: Работно облекло; обособена позиция 3: Обувки; обособена позиция 4: Лични 
предпазни средства.

11.4. Основен CPV код: 18000000
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 № РД 24 -  110 от 08.08.2019 г. на Кмета на 

Община Велико Търново, и Решение за одобряване на обявление за изменение № РД 24 - 
123/26.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново

III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0043

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, както следва:

Обособена позиция № 3: Обувки, с прогнозна стойност: 147 463.59 лева без ДДС
Обособена позиция № 4: Лични предпазни средства, с прогнозна стойност: 63 001.36 

лева без ДДС

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно „Възложителят прекратява 
процедурата, когато са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, 
които биха променили кръга на заинтересованите лица“.

IV.2. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 3: ОБУВКИ 
И № 4: ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:

С Решение № РД 2 4 -  110 от 08.08.2019 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: 
„Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на 
Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“: Обособена позиция 1: Служебно облекло, Обособена позиция 
2: Работно облекло, Обособена позиция 3: Обувки, Обособена позиция 4: Лични предпазни 
средства.

В условията на процедурата, в раздел III. 1.5) от обявлението за обществената поръчка е 
посочено, че поръчката е „запазена за защитени предприятия и икономически оператори, 
насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в 
неравностойно положение“, както и в документацията за участие изрично е посочено:

„Тъй като услугите по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 попадат в Списъка на стоките 
и услугите по чл. 12, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява обществената поръчка запазена 
на основание чл. 12 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното 
интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. В нея могат да 
участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански 
субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания 
или на хора в неравностойно положение, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им 
състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най- 
малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка. Специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка,



при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, 
съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители 
или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. При определяна на ресурса 
по чл. 12, ал. 6 от ЗОП в обема на собствения ресурс се включват необходимите разходи за 
суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо 
че доставчиците им не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но на основание 
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите им ще се разглеждат, само ако няма допуснати 
оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания “.

Постъпило е запитване от заинтересова участник относно наличието на всички артикули 
по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 
1 от Закона за обществените поръчки. Евентуална промяна в заложеното от Възложителя 
условие по отношение по обособена позиция 3 и 4 би довела до промяна в кръга на 
заинтересованите лица. Поради това относно артикулите по обособени позиции № 3 „Обувки“ 
и № 4 „Лични предпазни средства“ се налага възлагането им чрез отделна процедура по друг 
ред въз основа на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Това налага прекратяване на обособени позиции № 3 
„Обувки“ и № 4 „Лични предпазни средства“ от настоящата процедура и откриване на нова 
такава за артикулите от тези позиции, без да е запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Във връзка с горното Възложителят взема настоящото решение за прекратяване на 
Обособена позиция № 3 „Обувки“ и обособена позиция № 4 „Лични предпазни средства“ 
от процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община 
Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“,

V. Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703.

VI. 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, с копие и до Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
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