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РЕШЕНИЕ
№ ОП - 0 0 5 6 8 - 1 1 / 1 6 . 0 4 . 2 0 2 0 г
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
На основание чл.22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.110, ал. 1,т.2 от ЗОП и във връзка с решение № 6
от 19.03.2020г. за откриване на обществена поръчка с предмет"„Зимно поддържане и
снегопочистване на общински и местни пътища за период от 1 година"", обществена поръчка,
възлагана чрез публично състезание, вписана в регистъра на обществените поръчки с уникален
номер 00568-2020-0004
Р Е Ш И Х :
ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,
открита с Решение № 6 от 19.03.2020г. с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на
общински и местни пътища за период от 1 година", вписана в регистъра на обществените
поръчки с уникален номер 00568-2020-0004 на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а
именно:единствената подадена оферта е неподходяща и не отговаря на условията на възложителя .
I. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради посочените
по -долу мотиви;
II. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:
Доклад от 16.04.2020г. на назначената със Заповед № 8-Z-507/14.04.2020 комисия,
съгласно който комисията установява явни несъответствия с техническата спецификация и
предмета на процедурата, а именно - услуга. В представеното предложение неколкократно са
включени текстове и технологии, касаещи извършването на СМР- актуване на "действително
изпълнени СМР, включени в общата стойност на обекта ", "актуване съгласно остойностена
количествена сметка", " приемане и разплащане на извършени СМР", "Строителен надзор"и др.под.
Участникът е следвало да направи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
с техническата спецификация и изискванията на възложителя – попълва се Образец № 3 оригинал заедно с приложенo към него „Предложение за цялостния подход за изпълнение на
обекта”.
Съгласно одобрената документация Техническото предложение не подлежи на оценка, но
Участник се отстранява от процедурата:
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 Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и
предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото
предложение и техническите спецификации.
Съгласно една от хипотезите на т.9.1. от раздел IX. Приключване на процедурата от
обявената документация, Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената
поръчка с мотивирано решение когато:
 всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне
включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
каквото съставлява настоящия случай.
В случая е налице хипотезата на чл.107, ал.1, т.2, буква "а" от ЗОП и офертата в част
техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение, и
участника следва да бъде отстранен. Предвид обстоятелството, че същия е единствения кандидат в
процедурата вместо решение за отстраняване същата се приключва с решение за прекратяване.
III. Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на официалната интернет
страница на Община Созопол, с цел да се уведомят заинтересованите лица- участници в
процедурата.
IV. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
V. Нареждам, в съответствие с чл.26, ал.1,т.2 от ЗОП да се изпрати за публикуване обявление за
възлагане на поръчка в срок до седем дни от влизане в сила на настоящето решение за прекратяване
на процедурата и да се публикува в Профила на купувача на официалната интернет страница на
Община Созопол .
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
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