ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

РЕШЕНИЕ
№ З-390/27.08.2018 г.
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание
На основание чл. 110, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 22, ал.1, т.8 от Закона за
обществени поръчки /ЗОП/ и във връзка с обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от
ЗОП- публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор и
контрол при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от
водопроводната мрежа на гр. Гурково, община Гурково”, открита с Решение № З370 от 13.08.2018 г. с което е одобрено обявлението за оповестяване откриването на
процедурата и документацията, заведени в препис с уникален номер 00694-2018-0007
от Регистъра на обществени поръчки, воден от Агенцията по обществени поръчки
/АОП/.
РЕШИХ:
Прекратявам обществена поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП- публично
състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при
изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от
водопроводната мрежа на гр. Гурково, община Гурково”, открита с Решение № З370 от 13.08.2018 г., на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП поради наличие на
установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това
да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно:
Мотиви за прекратяване:
Обществената поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП- публично състезание с
предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР
на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на гр.
Гурково, община Гурково”, открита с Решение № З-370 от 13.08.2018 г. с което е
одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията.
Съгласно чл. 24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки
/ППЗОП/, решението, обявлението и документацията за участие са публикувани на
профил на купувача на община Гурково- http://obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail62.html. на 13.08.2018 г.
По отношение на критерии за подбор, отнасящи се до технически и
професионални способности, се установи, че така определеният „Участникът следва
да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга/дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата.
Под „реализиране на идентичен или сходен вид услуги/дейности, с предмета на
настоящата обществена поръчка“ следва да се приема, изпълнена поне една
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услуга/дейност с въведени в експлоатация обекти, свързани с извършване на
строителен надзор в строителството по изграждане и/или реконструкция, и/или
рехабилитация на пътна, и/или улична мрежа с асфалтова настилка” не определя
правилно обхвата за идентичните или сходни с предмета на обществената поръчка вид
услуги, което противоречи с изискванията на Закона за обществени поръчки.
Към настоящия момент не е възможно да се приложи чл. 179, ал. 1 от ЗОП, с
оглед на констатираните несъответствия със закона.
Мотивиран от гореизложеното, прекратявам Обществената поръчка по чл. 18,
ал.1, т.12 от ЗОП- публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен
надзор и контрол при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на
част от водопроводната мрежа на гр. Гурково, община Гурково”, на основание чл.
110, ал.1, т.5 от ЗОП поради наличие на установени нарушения при откриването й,
които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е
обявена процедурата.
Настоящото решение на основание чл. 43, ал.1 от ЗОП да се изпрати в тридневен
срок до заинтересуваните участници, в случай че е приложимо, и на основание чл. 42,
ал.2, т.1 от ЗОП и чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува на профил на купувача на
официалната страница на община Гурково, на следният адрес: http://obshtinagurkovo.com/rsultspr/detail-62.html.
На основание чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОП в седемдневен срок от влизане в сила на
настоящето решение, в АОП да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане
на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП
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