ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ
№ 368
от 14.05.2018 г.
ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование
„Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на обект "Социално
предприятие "Цветен град", намиращ се в УПИ II, кв.98 по плана на гр. Гоце Делчев,
идентификационен номер ГД/2018/ПС/С/5, уникален номер в регистъра на АОП
00098-2018-0002
На основание чл.22, ал.1 т.8 от Закона за обществените поръчки, както и становище от
осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП от Агенция за обществени поръчки – становище КСИ
№68/2018 г., относно обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи
за изграждане на обект "Социално предприятие "Цветен град", намиращ се в УПИII, кв.98 по плана
на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, идентификационен номер ГД/2018/ПС/С/5, уникален
номер от регистъра на АОП 00098-2018-0002, в качеството ми на Възложител взех следното
РЕШЕНИЕ:
І. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование предмет:
Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на обект "Социално предприятие
"Цветен град", намиращ се в УПИII, кв.98 по плана на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев,
идентификационен номер ГД/2018/ПС/С/5, уникален номер от регистъра на АОП 00098-2018-0002,
на основание на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради това, че са установени нарушения при
откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията,
при които е обявена процедурата, като мотивите за това са следните: Съгласно становище от
осъществен контрол КСИ № 68/2018 г. на Агенция за обществени поръчки са налице две
констатации:
1. В поле ІІІ.2.2) на обявлението е отбелязано, че може да предостави аванс „до 20 % от
стойността на договора“ и е записал, че „размерът на гаранцията, която обезпечава авансово
предоставените средства се определя съгласно техния размер“, но обявлението не е посочен
конкретният размер на предвидената гаранция, която ги обезпечава (вж. чл. 111, ал. 3 и ал. 4 ЗОП);
2. В документацията за участие, в глава ІІI. „Изисквания към участниците“ възложителят е
отбелязал, че ще отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице забраните по
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКДС). Посоченото основание за отстраняване липсва сред изброените
в поле VІ.3) на обявлението за обществена поръчка (вж. Приложение № 4, Част „Б“, т. 11, б. „в”
ЗОП).
С оглед на изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП Възложителят няма възможност да
изпрати обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се
одобрява и следва да прекрати настоящата процедура за да отстрани така констатираните от
Агенция за обществените поръчки забележки.
ІI. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете
по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
III.Електронната преписка в профила на купувача, където е публикувано и настоящото
решение
е:
http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=1012.
ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ
Кмет на община Гоце Делчев

