ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Р Е Ш Е Н И Е
№ Р-9/22.07.2019г.
с. Струмяни, област Благоевград

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с Решение № ОП-8 (1) от 19.06.2019г. за откриване на процедура за
възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и
обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични
разстройства на територията на община Струмяни“ с три обособени позиции, както
следва: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане“, Обособена
позиция № 2: „Доставка и монтаж на електрическо оборудване“, Обособена позиция №
3: „Доставка и монтаж на настолни компютри“, и Решение № ОП-8 (1) от 19.06.2019г.
за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с уникален
номер на поръчката 00579-2019-0004 в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки,
обявена в Официален вестник на „Европейския съюз“ № 2019/S 119-291128 и във
връзка към електронната преписка в профила на купувача на Община Струмяни:
http://www.strumyani.org/subsection-295-op_819062019.html,
Р Е Ш И Х:
I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки:
ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за
грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ с три
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на
обзавеждане“, Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на електрическо
оборудване“, Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на настолни компютри“
МОТИВИ:
Установено е нарушение при откриването на процедурата, което не може да бъде
отстранено, без това да промени условията, при които е обявена същата.
Установеното нарушение при откриване на процедурата е следното:
В обявлението за обществената поръчка № 917377 В РОП е записан следният текст, в
раздел - II.1.6) Информация относно обособените позиции:

„Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да, Оферти могат да бъдат
подавани за: само една обособена позиция, Максимален брой обособени позиции, които
могат да бъдат възложени на един оферент : 3“.
Записа съдържа противоречие, като за потенциалните участници не става ясно за колко
обособени позиции могат да подадат оферти.
В записа не става ясно каква е действителната воля на възложителя, т.е. за колко
обособени позиции участниците могат да подават оферти – една, две или всички. Това
противоречие в записа в обявлението не може да бъде преодоляно чрез разяснения до
участниците, нито с обявление за изменение и/или допълнителна информация.
Така посочено изискването е неясно и допусната непълнота би довела до съществена
промяна, представляваща нарушение при откриването на процедурата. Тази непълнота
не може да бъде отстранена. В случай на отстраняването й, това би довело до промяна в
условията при които обществената поръчка е обявена.
Предвид невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат
направени по реда на ЗОП - чрез обявление за изменение или допълнителна
информация и/или разяснения до участниците, се налага прекратяване на процедурата.
II. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се публикува в профила
на купувача на Община Струмяни, в тридневен срок от издаването му.
III. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП, настоящото Решение може да
бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията (адрес: гр.
София 1000, бул. „Витоша“ № 18, електронна поща: spadmin@cpc.bg, интернет адрес:
www.cpc.bg).
IV. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на
решението за прекратяване, да бъде изпратено за публикуване в Агенцията по
обществени поръчки обявление за възлагане на поръчка.

ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/
Кмет на община Струмяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.

