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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 121/16.03.2016г. 

За класиране и определяне на изпълнител  

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №438/30.11.2015г на 

Директора на «СИДП» ДП Шумен и Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП 

ДЛС Шерба, на основание чл.39, ал.1, т.6  от Закона за обществените поръчки, чл.174, 

ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протоколи  на Комисията от 01.03.2016 

и 16.03.2016г. назначена със  Заповед № 93/01.03.2016г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба да проведе  открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет:  „Периодична доставка, осъществена чрез покупка  на 

прогнозни видове строителни материали, съгласно техническа спецификация за 

нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2016 год.”,  открита с Решение №21/18.01.2016г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№438/30.11.2015г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“, вписана в Регистъра на 

обществените поръчки под №02711- 2016- 0009  

 

І.ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

         1.1.Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична 

доставка, осъществена чрез покупка  на прогнозни видове строителни материали, 

съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2016 год.”,  

открита с Решение №21/18.01.2016г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен 

да проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС 

Шерба, във вр със Заповед №438/30.11.2015г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“, 

вписано в Регистъра на обществените поръчки под №02711- 2016- 0009  

 

 

ІІ.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

 

2.1.Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 , т.6 от Закона за обществените поръчки – 

установени нарушения при откриването и провеждането, които не могат да бъдат 

отстранени , без това да промени условията , при които е обявена процедурата. 
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ІІІ.МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ : 

        3.1.С Протокол на Комисията от 16.03.2016г. е констатирано, че са налице 

противоречия в утвърдената тръжна документация и по –конкретно в Техническото 

предложение- Приложение №1  по образец на Възложителя, поради допусната явна 

фактическа грешка. 

         С оглед посоченото са налице констатирани несъответствия, а именно текст , 

който съдържа изявление на участниците, че „При изпълнение на поръчката се 

задължавам при получаване на заявка от страна на Възложителя да осигуря 

необходимите видове и количества гуми франко обекта на възложителя , находящ се 

на административен адрес : с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7, в срок до 

.............  /посочва се времето за доставка, но не повече от три календарни дни/.“ 

        Посоченото несъответствие между изискването в предмета на поръчката да се 

доставят строителни материали и посоченото от участниците в техническото 

предложение – „доставка на видове и количества гуми“ води до невъзможност 

последните  да изготвят коректно техническото си предложение. 

      Налице е нарушение , което не може да бъде отстранено и което съответно може да 

постави участниците в заблуждение при офериране. 

      С оглед спазване разпоредбите и правилата за възлагане на обществени поръчки , 

както и невъзможността да бъде отстранено възникналото нарушение / т.к. към 

настоящия момент определният в чл.27а от ЗОП срок за промяна е  изтекъл /, без да се 

промянят условията и утвърдената документация , при които е била открита 

процедурата, с предмет: „Периодична доставка, осъществена чрез покупка  на 

прогнозни видове строителни материали, съгласно техническа спецификация за 

нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2016 год.”,  открита с Решение №21/18.01.2016г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№438/30.11.2015г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“, вписано в Регистъра на 

обществените поръчки под №02711- 2016- 0009, същата следва да се прекрати на 

основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП. 

      Към настоящия момент е невъзможно извършването на промяна в документацията 

за участие поради допусната явна фактическа грешка , с цел осигуряване на 

законосъобразност на процедурата и отстраняване на пропуски , съгласно дадената от 

законодателя възможност за промяна по реда на чл.27а от ЗОП , т.к. с изтичането на 

посочения в ал.3 на чл.27а от ЗОП 14-дневен срок от публикуване на решението и 

обявлението за откриване на процедурата , същата се преклудира. 

     На следващо място, невъзможно е горепосоченото нарушение да бъде отстранено по 

пътя на даване на разяснения по реда на чл.29 от ЗОП , т.к. това по същество ще бъде 

промяна в един от основните елементи на посочената процедура и съответно не само 

нарушаване на разпоредби на ЗОП , но и ще наруши основните му принципи , съгласно 

чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП. 

    Ето защо, на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП , процедурата следва да бъде 

прекратена. 

 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

4.1.Препис от решението да се изпрати : 

4.1.1На участниците в процедурата по реда на чл.39, ал.3 от ЗОП, в тридневен срок 

от издаването му. 

4.1.2.Да се публикува в профила на Купувача, ведно с протокола на комисията при 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.39, ал.3 от ЗОП. 



4.1.3.Да се изпрати за публикуване в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенция за обществени поръчки. 

4.2.Решението подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП. 

4.3.Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

 

 

   Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 

                                  /… заличено / 

Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


