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СЪОБЩЕНИЕ 
по чл. 193 от Закона за обществените поръчки 

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените 
мотиви в Протокол от 18.10.2019г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 -
1737/18.10.2019 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в отговор на 
обява № ОБ - 30/01.10.2019 г.за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
предмет: Избор на изпълнител за външна помощ за управление на проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Търново" , с публикувана Информация за обява с ID 
9093035 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 - 161 - 51/14.10.2019 г., публикувана 
в ПОП с ID №9093402 на 14.10.2019 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/721 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви: 

От представените документи в техническото предложение на участника за 
предложения Експерт по „Държавни помощи", комисията не може да установи съответствие, 
че лицето „има професионален опит като Експерт „Държавни помощи" на обекти, при 
извършване на консултантски услуги в сферата на държавните помощи, като това 
обстоятелство се удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение и/или копие от 
трудова книжка или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в 
изпълнение консултантски услуги по държавни помощи. „ В представените докуемнти 
(автобиография и договори) е посочено че лицето е участвало в проекти финансирани с 
средства от ЕС, по различни програми, но от представената информация в автобиографията и 
приложените копия на договори не се съдържа никъде информация, дали лицето има опит 
като консултант по Държавни помощи, като в нито един от представените документи не се 
среща „роля" на предложеното лице като експерт/консултант или друга подобна свързана с 
държавни помощи. 

Предвид това комисията единодушно е решила и предложила участника за отстраняване от 
по-нататъшно участие на основание чл. 107, т.2, буква «а» от ЗОП, участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката. 

Въз основа на горепосоченото прекратявам възлагането на обществената поръчка на 
основание чл. 193 от ЗОП въ|в връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


