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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕШЕНИЕ 
за прекратяване на обособена позиция №1 
с уникален номер в РОП 00073-2020-0015 

№ РД 24- , / . S & S l 4 2 0 2 0 r . 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.9 и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, 
ал.1, т.1, с предмет: Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни 
технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски 
транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на 
градския транспорт - с прогнозна стойност - 79 200,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране" - с 
прогнозна стойност - 663 500,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на 
превозните средства на градския транспорт" - с прогнозна стойност - 869 860,00 лв. без 
ДДС; 
Обособена позиция №4: Доставка на преносими устройства тип таблет за нуждите на 
община Велико Търново; - с прогнозна стойност - 19 447,69 лв. без ДДС, открита с 
Решение РД 24-33 от 06.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 
09.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП (РОП) под ID 963723 , с уникален номер 
на поръчката в РОП 00073-2020-0015, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/747/ с обща прогнозна стойност - 1 
632007,69лв. без ДДС 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП. 
1.1. Адрес 
Република България, 5000, 
Велико Търново, 
пл. „Майка България" № 2, 
тел: 062 6195229; 062 619251, 
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-tarnovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/747/ 
1.2.Вид на възложителя и основна дейност: 
Местен орган с основна дейност - Обществени услуги. 

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
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II. 1. Обект на поръчката - Доставки; 
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 

чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико 
Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на 
градския транспорт 

Обособена позиция №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране" 

Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните 
средства на градския транспорт" 

Обособена позиция №4: Доставка на преносими устройства тип таблет за нуждите на 
община Велико Търново; 

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. Доставките по 
обособена позиция №4 са съгласно Заявка №80-367-1/07.02.2020г. (за Великотърновски 
общински съвет) 

11.3. Кратко описание на поръчката: 
Обособена позиция 1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на 

градския транспорт 
Проектът „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020 - Велико Търново" планира оборудването на 22 (двадесет и две) от най-
натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла 
(ЕИТ/Таблата). Това ще предложи по-добра информираност на пътуващите. За целта 
Изпълнителят трябва да достави и монтира 22 броя електронни информационни табла на 
спирките, посочени в приложение към тази документация. 

Таблата трябва да бъдат управлявани и захранвани с данни от Софтуер за управление 
на информационни табла, част от изпълнението на Обособена позиция 3. Това налага 
осъществяване на интеграция с този софтуер. Изпълнителят на дейностите по обособена 
позиция 1 трябва да осигури пълно съдействие на Изпълнителя на дейностите по обособена 
позиция 3 за осъществяване на интеграцията, съгласно план-графиците за изпълнение на 
проектите. 

Обособена позиция 2: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране" 

Проектът „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 - Велико Търново" планира внедряването на паркинг система (специализирано 
оборудване и система за контрол на достъпа до паркингите), която трябва обслужва процеси 
по контрол на достъпа и таксуване (вход, изход, заплащане) на територията на 5 общински 
паркинга, и информационни табели, които трябва да предоставят актуална информация за 
свободните паркоместа за тези паркинги. Паркинг системата трябва да се управлява и 
администрира от Централизирания софтуер за управление и интеграция на 5 паркинга, 
предмет на Обособена позиция 3 на настоящата поръчка. 

Забележка: Два от общинските паркинги (буферен паркинг „Сержантско училище" и 
буферен паркинг „Френхисар"), които трябва да бъдат оборудвани по тази обособена 
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позиция, ще бъдат изградени в рамките на проект „Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново". 

Обособена позиция 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии 
(ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните 
средства на градския транспорт" 

Проектът „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020 - Велико Търново" планира внедряването на необходимото оборудване и 
софтуер за контролен център със система за позициониране на превозните средства на 
градския транспорт (AVL). Контролният център следва да бъде мястото, в което ще се 
извършва наблюдение и контрол на системи, свързани с управлението на паркирането в 
платени зони/буферни паркинги и движението на градския транспорт в Община Велико 
Търново. 

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 48810000; 

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура. 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-33 от дата 06.03.2020 г. на Кмета 

на Община Велико Търново 
III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2020-0015 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ: 
Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии 

(ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на 
град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Доставка на електронни информационни табла на 
спирки на градския транспорт с прогнозна стойност 79 200,00лв. без ДДС; 

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

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
Необходимо е да бъде прекратена, поради възникване на необходимостта от промяна 

на съществуващата информация в техническата спецификация и методиката за оценка на 
офертите по позиция №1. В срока за постъпване на искания за разяснения по 
документацията за участие е постъпил въпрос по документацията за участие, които изискват 
преразглеждане и коригиране на заложени изисквания. Пропуските в техническата 
спецификация, методиката за оценка, допълването или променянето им малко преди 
крайния срок за подаване на оферти би се определило от финансиращите органи като 
нарушение на ЗОП, тъй като промяната не е извършена съгласно предвидения ред с 
решение за промяна, а и като действие ограничаващо участието, което би имало за своя 
последица финансови корекции за общината, като разпоредител с бюджетни средства. 
Необходимите промени, изменят съществено методиката за оценка. 

Компонентите в методиката за оценка има съществено значение за изготвяне на 
съдържанието на Техническото предложение, тъй като съгласно указанията на 
документацията за възлагане на обществената поръчка в Техническите предложения се 
представя информация за експертите подлежащи на оценка. 

Всички посочени по горе обстоятелства налагат прекратяване на основание чл.110, 
ал.1, т.9 от ЗОП. 
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Поръчката ще бъде обявена отново, като открита по вид процедура, съгласно чл.18, 
ал.1, т.1 от ЗОП, след изтичане на законоустановеният срок по чл. 197, ал.1, т.7, буква „д" 

Спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция и на публичност и 
прозрачност изисква прекратяване на процедурата и откриване на процедурата отново 
след отстраняване на непълноти по техническата спецификация, като на всички участници 
се предостави възможност и достатъчно време да подготвят офертите си и организират 
участието си в процедурата. 

Прекратяването на процедурата цели осигуряване на широко участие и постъпването 
на голям брой оферти. 

Гореизложените обстоятелства правят наложително прекратяването на обособена 
позиция №1 от обществената поръчка с оглед законосъобразното възлагане на дейностите с 
голяма обществена значимост включени в съответствие с приложимите законови 
изисквания. 

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/747/ 

VI. Жалба срещу решшието на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, буква „д" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, 
бул. „Витоша", № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@cpc.bg, факс: 02^80 7315^йнтернет адрес: http://www.cpc.bg 

от ЗОП. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ.ДАНИЕЛ; 
КМЕТ НА ОБЩИНА В* 

Съгласували: 
Надя Петрова * 
Директор на д и р е к й ^ ОП/ t f j 

Грета Маринова 
Юрисконсулт в Дирек 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт в Дирекци: 
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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


