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Решение

. Велико Търновогр

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т.4, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 05.08.2020 г., 26.08.2020 г., 14.09.2020 г., 17.09.2020 г. и 24.09.2020 г. на 
Комисията назначена със Заповед № РД 22-1130/04.08.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново и в тяхно изпълнение във връзка с открита процедура с предмет: 
Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена позиция №7: Доставка 
на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ с per. №BG04M90P001-2.062-0004 по 
ОПРЧР, Търново с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2020-0037 и 
публикувано обявление от дата 15.06.2020 с ID 983864 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/804. Прогнозна стойност на 
поръчката 393555.34 лв. без ДДС. Прогнозна стойност на Обособената позиция:
25000.00 лв. без ДДС.

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл.107, т.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в протокол и доклад от нейната работа, отстранявам от участие по 
Обособена позиция № 7 в процедура с предмет: Доставка на автомобили по 
обособени позиции: Обособена позиция №7: Доставка на лек автомобил за ЦСУ по 
ПРОЕКТ с per. №BG04M90P001-2.062-0004 по ОПРЧР, участникът:

„ОМНИКАР АУТО“ ООД, адрес за кореспонденция: село Труд, ПК 4199, ул. 
„Карловско шосе“ №42, телефон: 0877175602; електронна поща за
кореспонденция: maia.panchova@omnicar-auto.bg.

Мотиви:

В техническото си предложение по позиция №7 участникът не е посочил дали 
предложеният автомобил е оборудван с борд компютър, управление на аудио системата 
от волана и Радио 2DIN е интегриран 3- лентов дисплей и управление от волана, MP3 
прослушване през USB/AUX. Като се вземе предвид, че в техническата спецификация 
за Обособена позиция №7 е поставено изискването автомобилът да разполага с тези 
екстри, Комисията заключи че участникът не е представил необходимата информация 
за да се извърши преценка дали предложението отговаря на условията на поръчката. 
Както е посочено в самия образец: „Участник не представил необходимата информация 
съобразно образеца ще бъде предложен за отстраняване.”
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ПРЕКРАТЯВАМ

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/804
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 

Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II. 1. Обект на поръчката -  доставки.
11.2. Наименование на поръчката (прекратената позиция), предоставено от 

възложителя: Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена позиция 
№7: Доставка на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ с per. №BG04M9OP001-2.062- 
0004 по ОПРЧР.

11.3. Кратко описание на обособената позиция:

Доставка на автомобил със следните характеристики:
Габарити и каросерия:
Каросерия - Миниван Тип автомобил - лек автомобил Брой места - 7 Брой
врати - 5
Задвижване:
Двигател - дизелов с тип на впръскване на горивото „сощтоп rail"
Предно предаване
Кубатура - максимум 1500 смЗ
Максимални мощност- максимум 95 к.с.
Скоростни кутия - ръчна трансмисия Европейска екологична норма - EURO 6
Сигурност: AFU- Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
Система за закрепване на детска седалка IS0FIX за двете крайни места на
задната седалка Три задни триточкови предпазни колани Дневни светлини
ABS - Антиблокираща система на спирачките Датчик за налягането в гумите
ESP - Електронна система за динамичен контрол + HSA- Асистент за
подпомагане на потеглянето по наклон Защитна кора под двигателя
Възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за
пътника до водача
Въздушна възглавница за водача
Въздушна възглавница за пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани
Сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача
Пълноразмерна резервна гума
Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза
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Дистанционно централно заключване 
Оборудване:
Задни механични стъкла
Ръчно управляеми странични огледала
Два извода за 12V захранване
Индикатор за смяна на предавки
Климатик
Фарове за мъгла
Регулируем във височина волан + регулируема във височина седалка + 
предни триточкови колани 
Щора за багаж 

• Предни електрически стъкла 
Стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на 
въздуха
Делима зад на седалка 1/3- 2/3 
Осветление за втори ред седалки 
Тонирани стъкла 
Борд компютър
Управление на аудио системата от волана
Радио 2DIN е интегриран 3- лентов дисплей и управление от волана, MP3
прослушване през USB/AUX
Гаранция:
Гаранция на автомобила - 5 години / до 100000 км пробег

11.4. Основен CPV код: 34110000

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита е Решение № 24-86 от дата 12.06.2020 г. на Кмета 

на Община Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0037

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно „Всички оферти 
или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за 
форма, начин и срок, или са неподходящи“

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С Решение № 24-86 от дата 12.06.2020 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: Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена



позиция №7: Доставка на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ е per. 
№BG04M90P001 -2.062-0004 по ОПРЧР.

Участникът в процедурата е отстранен въз основа на мотиви и на основание 
посочено по-горе в решението. По този начин е налице обективна невъзможност 
процедурата да продължи, а това обстоятелство попада в хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 
2 от ЗОП и процедурата следва да бъде прекратена.

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 ,b g/b g/profi l-na-kupuvacha/804.

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.

Контрол по изпълнението на р6*Й9Ьи£Ю>-щ&-унражнявам лично.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ П 
Кмет на Община Велико Търно

Съгласувал:
Надя Петрова -  ДирекУор дирещ ия е(п

Изготвил:
Явор Иванов -  юрисконсулт в дирекция ОП
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