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РЕШЕНИЕ
на процедура с уникален номер в РОП: 00073-2020-0026

№ РД 24 - . .^ S . . . . .  о т  2020 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 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: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации 
присъединявания и захранване към електропреносната мрежа и други дейности за нуждите 
на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изместване на 
два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище; 
Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII;
Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за 
обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) 
броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост; > 
Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към 
електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по 
заявка.“, открита е Решение РД 24-63 от дата 23.04.2020 г., обявление е ID № 973813, 
публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 
00073-2020-0026 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с № 2020/S 
083-194966 от 28.04.2020 г., и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/791, с общата прогнозна стойност от 
489817.57 лв. без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново -  Даниел Димитров 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-tamovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/791
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - Обществени

услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката -  строителство
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: Извършване на ел. 

монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към 
електропреносната мрежа и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по 
обособени позиции:

11.3. Кратко описание на поръчката:
Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и 

захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности 
за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция 1:

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/791
mailto:mop_vt@abv.bg
http://www.veliko-tamovo.bg
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/791


Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище. 
Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII. Обособена позиция 3: 
Изграждането на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, 
местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи 
за лица с умствена изостаналост. Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации 
присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север 
АД и други дейности по заявка.

11.4. Основен CPV код: 45310000

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 24-63 от дата 23.04.2020 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0026

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

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

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С Решение 24-63 от дата 23.04.2020 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: 
„Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и 
захранване към електропреносната мрежа и други дейности за нуждите на Община Велико 
Търново, по обособени позиции:“

С докладна записка №80-257-16/18.05.2020г. ми бе съобщено, че при определянето на 
групата и категорията на строежите обект на поръчката е допусната техническа грешка. В 
процедурата е посочено, че за обособени позиции от № 1 до 3, строежите са от първа група, трета 
категория, а работите по обособена позиция № 4 -  пета група строежи. В докладната записка е 
посочено, че групата и категорията на всички строежи следва да бъде трета група, трета 
категория. В поръчката е поставено условие, участниците да са регистрирани в Централния 
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република 
България и да притежава удостоверение, което да дава възможност на участника да извършва 
строежи от съответната група и категория. По този начин промяната на групата и категорията 
строежи ще доведе до промяна на критериите за подбор и съответно на кръга от заинтересованите 
лица, което е основание за прекратяване на поръчката.

С оглед осигуряваното на законосъобразност прекратявам, като същата ще бъде предмет 
на ново обявяване.

V. Съгласно чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението 
ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bn/bn/profil-na-kupuvacha/791.
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VI. Съгласно чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОП(предложение първо) в срок до седем дни от влизане 
в сила на настоящото решение за прекратяване на позициите, да бъде изпратено за публикуване 
в АОП обявление за възлагане на поръчка.

VII. 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. Съгласно определението на § 2, т. 13 от ДР на ЗОП не 
са налице заинтересовани участници, за които е приложима хипотезата на чл. 197, ал.1, т.7 от
ЗОП.

Контрол по изпълнението ешението ще упражнявам лично.
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