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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 15 / 10.10.2019 г. 

За прекратяване на процедура по реда на Глава ХХVІ от ЗОП за възлагане на поръчка 

с предмет: 

„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на 

читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, публикувана на 

сайта на АОП: импорт № 9091072 

 

  

Настоящото решение се издава на основание чл. 193, вр. с чл. 22 ал. 1 т. 8, във вр. 

с чл. 110 ал. 1 т. 5 от ЗОП и Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 

11/20.08.2019 г. на Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, 

за разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител в процедура по реда на 

глава 26 от ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване за 

обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 

Раковски – 1908, публикувана на сайта на АОП – импорт № 9091072 и в Профила на 

купувача, и поради установено нарушение при откриването и провеждането ѝ, което не 

може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата, а именно:  

 

Комисията е констатирала, че е налице съществено разминаване между 

описателната част на изискуемите от Възложителя характеристики на изделията, 

съгласно КСС, и представените визуализации/снимки. Съпоставени едно с друго 

изделията от офертите на участниците, е формиран изводът, че е налице съществено 

разминаване между описателната част на изделието, заложена от Възложителя в КСС и 

визуализираното изделие в готов вид, предложено от Участника.  

Комисията е счела, че соченото разминаване се дължи на липсата на единна база 

за сравнение - заложени схеми/макети на вида готово изделие, изискуемо от 

Възложителя. В текстовата част, Техническата спецификация не отразява в пълен обем 

изискванията на Възложителя по отношение на вида на готовото изделие. Наред с това, 

не са въведени като част от Техническата спецификация схеми/макети за вида на 

готовото изделие, на база на които да са приложени от участниците 3D-снимки на 

готовите продукти. Така изложеното рефлектира и върху Ценовото предложение на 

участниците, тъй като на практика води до липсата на възможност за реална 

съпоставимост и оценка на офертите.  

 

Нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при 

които е обявена процедурата.  

  

Ето защо, предвид невъзможността процедурата да бъде проведена 

законосъобразно, вземам настоящето решение същата да бъде прекратена. 

 

 Водима от горното,  

mailto:nchkirilimetodii@gmail.com


ПРЕКРАТЯВАМ процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на 

читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908. 

 На основание чл. 43 ал. 1, във вр. с чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП, настоящото Решение 

да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му и на основание чл. 24 

ал. 1 т. 2 от ППЗОП в същия ден да бъде обявено на интернет страницата на НЧ "Св. 

Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908", раздел Профил на купувача – към досието 

на процедурата. 

 

 

  Полина Табакова 

  Председател на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908" 


