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РЕШЕНИЕ
№ ЗК- 338 от 20.02.2019 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и публикувана Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП с номер на обявата № ЗК-266 от 08.02.2019 г. за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Проектиране на частично изменение на Общ устройствен план
на Община Силистра”,
ПРЕКРАТЯВАМ:
Обществената поръчка, определена по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез “Събиране на
оферти с обява” с предмет: „Проектиране на частично изменение на Общ устройствен план
на Община Силистра“, с прогнозна стойност в размер на 25 000,00 лева (двадесет и пет
хиляди лева) без ДДС.
Мотиви за прекратяване: В процеса на провеждане на настоящата обществена
поръчка се установи, че дружеството „СН-НИКОДИМОВ“ ЕООД разполага с авторски
права върху Общия устройствен план на Община Силистра, като негов автор.
Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо
лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална
собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права ,,одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти,
схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство,
географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката“.
В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски права върху устройствения
план може да реализира настоящата обществена поръчка. Възлагането на договора за
изменение на горепосочения устройствен план на друго лице, различно от лицето, което
притежава авторските права, ще доведе до тяхното нарушаване с оглед на което се
прекратява настоящата обществена поръчка.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки (ППЗОП), настоящото Решение да се публикува в Профил на
купувача в деня на издаването му.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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