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BG-Вършец:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: 44 от 10.02.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес
община  Вършец,  бул."България"  №  10,  За:  Антон  Димитров  Тошев,  България  3540,

Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshetz@mail.bg, Факс: 09527 2323

Място/места за контакт: Общинска администрация - Вършец

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varshets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.varshets.bg.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

Обект на поръчкатаII.1)

Строителство

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран от

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от

европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

II.2)

Кратко описание на поръчката
„Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран от

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от

европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321

II.3)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=584921&new...
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” включващо следните

дейности: - Рехабилитация  на  общински  път MON 1090 / ІІІ- 162 Долна  бела речка -

Стояново  (Долно  Озирово  -  Горно  Озирово  -  граница  Община  Вършец  -  Враца)  -

Лютаджик от км 0+000 до км 7+000; - Рехабилитация на общински път MON 1091 / ІІІ

-162 Стояново - п.к.Главаци/ Черкаски - г-ца Община (Вършец - Берковица) - Слатина -

Ягодово (MON 2009) от км 0+000 до км 11+000;

Общ терминологичен речник (CPV)
45233120, 45233000, 45233221, 45233223, 45233229

Описание:
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на
пътища

Работи по пътна маркировка на пътища
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Работи по поддръжане на банкети

II.4)

Вид на процедурата
Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение
номер: 607 от 18.12.2013 г. 

III.1)

Година и номер на документа:
2013-575881

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 850-2013-4III.4.2)

Дата на изпращане на оригиналното обявление
18.12.2013 г. 

III.5)

процедура за възлагане на обществена поръчка

Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП

IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура
Допусната  техническа  грешка  от  деловодителката  на  Общинска  администрация  -

Вършец при изготвянето на описа на подадените оферти от участниците в обществена

поръчка  „открита  процедура  по  ЗОП  с  предмет:  „Рехабилитация  и  реконструкция  на

пътната  мрежа  в  община  Вършец”,  финансиран  от Програма  за  развитие  на  селските

райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321 „Основни услуги за населението и

икономиката  в  селските  райони”,  като  една  от  офертите,  която  е  подадена  в  срока  за

подаване  на  оферти,  не  е  била  описана  в  "Описа  на  подадените  оферти  за  участие  в

обществената  поръчка",  и  не  е  предадена  на  комисията  определена  с  Заповед  №

IV.2)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=584921&new...
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V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

33/31.01.2014г.,  на  Кмета  на  община  Вършец  за  разглеждане  оценка  и  класиране  на

подадените оферти в описаната обществена поръчка, респективно не е и разгледана. Ето

защо, в конкретния случай са налице и двете предпоставки на уредената в т.6 на ал.1 от

чл.39  от  ЗОП  хипотеза,  която  задължава  Възложителят  да  прекрати  процедурата  с

мотивирано  решение,  а  именно:  установени  са  нарушения  при  провеждането  й

(неразглеждането на подадена в срок оферта от участник в процедурата), които не могат

да  бъдат  отстранени,  без  това  да  промени  условията,  при  които  същата  е  обявена(

посочените  в  обявлението  на  обществената  поръчка,  условия  при  отварянето  на

офертите). За изясняване на фактическтата обстановка са изискани обяснения с Заповед

№ 39/04.02.2014г., на Кмета на община Вършец от длъжностното лице Ива Цветанова

Маджарова  на  длъжност  специалист  "Деловодство"  при  Общинска  администрация  -

Вършец, която е представила писменни обяснения вх.№ 9400-242/10.02.2014г. На лицето

е наложено дисциплинарно наказание по реда на чл.188, т.2 от КТ във връзка с чл. 187,

т.3  от  КТ  с  Заповед  №  43/10.02.2014г.,  на  Кмета  на  община  Вършец,  а  именно

"Предупреждение  за  уволнение"  и  преместване  на  лицето  на  друга  длъжност  в

Общинска администрация - Вършец.

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА

IV.5)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.:

02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПV.2)

10.02.2014 г. 

Трите имена: инж. Иван Михайлов Лазаров

Длъжност: Кмет на община Вършец
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