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РЕШЕНИЕ 

 

№ 150/03.04.2018г. 

 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.8 , чл.108 т.4 , чл.110 ал.1, т.5  от  Закона за 

обществените поръчки във вр с отразени резултати в Протокол №1/02.04.2018г. ,  на 

комисия, назначена със Заповед №148/02.04.2018г. на зам.директора на  ТП ДЛС 

Шерба - Възложител, оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.  на директора на ТП 

ДЛС Шерба за провеждане на  публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на семена за посев за 

нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2018 година с примерно посочване на 

наименованието на продукта, съгласно техническа спецификация“ , съгласно 

Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№109/08.03.2018г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе 

процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

 
       1. Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка 

осъществена чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 

2018 година с примерно посочване на наименованието на продукта, съгласно 

техническа спецификация“ , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №109/08.03.2018г на зам.директора на ТП 

ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба 

      2.Основанияя за пресратяване: чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗОП, поради наличие на 

нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без 

това да промени условията, при които е обявена процедурата 
      3.МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:  Несъответствие в техническата спецификация 

на Възложинтеля  и в образеца на техническо предложение  

В раздел IV.3 от Решение №109/08.03.2018г. за откриване на процедурата, раздел II.2.4 

от Обявлението за поръчката, Техническата спецификация на Възложителя  и образец 

№10 на ценово предложение е посочено , че е предвидена „Доставка чрез покупка на 12 

броя торби по 50 000 броя семена в торба за посев от царевица“ . В образеца на 
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Техническо предложение (образец №6) е посочено : „Доставка чрез покупка на 12 броя 

торби по 80 000 броя семена в торба за посев от царевица“. 
        С оглед гореизложеното комисията е констатирала, че е налице противоречие и 

несъответствие между техническата спецификация и техническото предложение. Това 

противоречие е от категорията съществени, тъй като за участниците не съществува яснота 

за количеството и обема на доставката . 

      Отделно от това комисията не би могла да извърши коректна оценка на офертите на 

участниците по предварително одобрения от възложителя критерий за оценка 

      С оглед обстоятелството, че законовите възможности за отстраняване на 

констатираните несъответствия в техническото предложение  са изчерпани и при изтичане 

на срока по чл. 179, ал. 1 ЗОП, то констатираните несъответствия са от категорията, които 

не могат да бъдат отстранени на този етап и законосъобразно е прекратяването на 

процедура публично състезание с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на 

семена за посев за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2018 година с примерно 

посочване на наименованието на продукта, съгласно техническа спецификация“, 

съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №109/08.03.2018г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да 

проведе процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

      4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7  от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването , пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        5.На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение в един и същи ден , да се 

изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба, 

на адреса на поръчката, както следва: https://wp.me/p82oGs-d2a. 

               

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 
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