РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура е уникален номер в РОП: 00073-2020-0003
№ Р Д 2 4 - Л \ . от
.2020 г.
гр. Велико Търново
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
във връзка е процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена
поръчка чрез договаряне без предварително обявление е предмет: „Периодични доставки
на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Община Велико Търново“
открита е Решение номер РД 24-7 от дата 21.01.2020 г., публикувано в електронната
страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00073-2020-0003 на
поръчката в РОП и е адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/769 с общата прогнозна стойност от
816750,00 лв. 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, 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-tamovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/769
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност Обществени услуги.
И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката - Доставки;
II. 2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на
Община Велико Търново“
11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на гориво за отопление за
нуждите на подчинени структури на Община Велико Търново. Прогнозните количества
са за период 24 (двадесет и четири) месеца и са общо 450 000 (четиристотин и петдесет
хиляди) литра, разпределени между подчинени структури на Община Велико Търново обекти към дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", обекти към Център за
социални услуги, кметства Килифарево и Дебелец и Общинско предприятие "Спортни
имоти и прояви"
11.4. Основен CPV код: 09135100-5
11.5. Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление.
III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-7/21.01.2020 г. на Кмета на Община
Велико Търново.

III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0003.
IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА:
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 24-7 от дата 21.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка е
предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени
структури на Община Велико Търново“
При повторно изчисляване на необходимото количество за доставка на гориво за
отопление на посочените в предмета на поръчката структури се установи разлика в
посока намаление. Действителното количество гориво за отопление е 410 000 л., и
същото е и реципрочно на посочената прогнозна стойност за обществената. 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 некоректната
информация относно необходимото за доставки количество. Въпросната процедура ще
бъде открита отново с решение, с коректна информация. Прекратяването на настоящата
процедура цели осигуряване на възможност за осъществяване на доставки при възможно
най- малки бюджетни разходи.
V. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в
профила на купувача в деня на издаването му.
VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „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 9807315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.
Контрол по изпълне
на заповедта ще упражнявам лично.
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