РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура
№ЗК-589 от 27.03.2019г.
На основание чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
същия, и Решение за откриване на процедура с №ЗК-859 от 28.05.2018 г., както и Решение за одобряване
на обявление за изменение или допълнителна информация с №ЗК-896 от 04.06.2018г. за възлагане на
обществена поръчка за услуга, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез “публично състезание” с
предмет: „Техническа помощ при управление на проект „Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical
- Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“,
финансиран със средства от Програма Interreg V – A Румъния – България 2014-2020 г”,

I.
Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ при управление на проект
„Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в
трансгранична зона Наводари – Силистра“, финансиран със средства от Програма Interreg V – A Румъния
– България 2014-2020 г”, на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
МОТИВИ:
При провеждане на настоящата процедура, въз основа протокол № 3 на определената от възложителя
комисия за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на участниците
и дейността й обективирана в съответните протоколи №№1-3, е издадено Решение № ЗК –
1430/04.09.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител. Това решение е обжалвано
пред КЗК от класирания на второ място участник „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД, и отстранения
участник „АБЕРОН” ООД.
С Решение № 1241 от 01.11.2018г. КЗК отменя Решение № ЗК – 1430/04.09.2018г., връща процедурата
на етап разглеждане на техническите предложения на участниците „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС“ ЕООД и
„БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, и оставя без уважение жалбата подадена от „АБЕРОН“ ООД.
В последствие „АБЕРОН“ ООД обжалва Решение № 1241 от 01.11.2018г. на КЗК. На 05.03.2019 г. с
Решение № 3107 ВАС оставя в сила Решение № 1241 от 01.11.2018 г. на КЗК.
Предвид забавянето в процедурата за избор на изпълнител и отчитайки необходимостта от реален
напредък по техническото и финансовото изпълнение на проекта, с оглед постигането на предварително
заложените в рамката за изпълнение етапни и крайни цели са разгледани различни възможности за
ускоряване на процесите по изпълнението, като е направен извода, че част от основните дейности
зелегнали в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка следва да бъдат изпълнени
преди нейното финализиране с цел усвояване, оптимизиране на процесите и ограничаване и преодоляване
на рисковете за ненавреминно приключване изпълнението на проекта. Към момента на издаване на
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настоящото Решение, по изпълнението на проекта са открити следните обществени поръчки включени в
предмета на настоящата процедура:
1. Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза технически проект на обект „Система за споделени
велосипеди – алтернатива на публичния транспорт“, град Силистра, във връзка с изпълнение на
проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код
ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020;
2. Ремонт и реконструкция на улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“
до кръстовището с ул. „Велико Търново“;
3. „Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,,Silistra - Eco-friendly-ViableElectrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари Силистра, проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A Румъния-България”, по обособени
позиции:
 Обособена позиция № 1 – „Изработка на информационна дипляна“;
 Обособена позиция № 2 – „Изработка на информационни и промоционални материали “;
 Обособена позиция № 3 – „Организиране и провеждане на събития”.
4. Упражняване на строителен надзор по време на СМР по проект “Silistra – Ecofriendly –Viable –
Electrical-Navodari Transport - Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари –
Силистра“, Проектен код RO-BG 432, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България, разделена на следните обособени позиции:
 Обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт и
реконструкция на улица „Вапцаров“, в участък от кръстовището с ул. „Симеон
Велики“ до кръстовището с ул. „Велико Търново“
 Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор на обект „Система за
споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт “ гр. Силистра.
5. Авторски надзор на обект „Основен ремонт на ул. „Вапцаров“ в участъка от кръстовището с ул.
„Симеон Велики“ до кръстовището с бул. „Велико Търново“;
6. Оценка по част „Конструктивна“ на инвестиционен проект „Система за споделени велосипеди алтернатива на публичния транспорт“ град Силистра.
Откриването на горепосочените обществени поръчки несъмнено променя обема и стойността на
настоящата процедура, без това да е могло да бъде предвидено от възложителя, което обстоятелство
променя вече обявените условия. С оглед на това е необходимо прекратяване на процедурата за възлагане
на обществената поръчка, на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП - поради настъпила съществена
промяна в обстоятелствата, довела до съществени промени в условията на обявената поръчка. Ако не
прекрати
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процедурата и избере изпълнител, възложителят би издал решение в противоречие със залегналите в
ЗОП принципи за икономичност, ефективност и ефикасност при разходването на публични средства.
Предвид установеното отпадане на необходимостта от възлагане на предмета на поръчката в пълен
обем, поради съществена промяна на обстоятелствата, която не е могъл да предвиди, за възложителя
възниква задължение да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП, тъй като не би
могъл да разходва средства за дейности, които вече са реализирани.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на издаване на решението, да се публикува в
електронната
преписка
на
обществената
поръчка
в
профила
на
купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=440.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра
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